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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجارة عن 85416 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد سليمان محمد شريفة -  1

 هللا عبد حسين منصور حسين/ بملك عتيبه كوبري:  بجهة ، زراعية ومحاصيل حبوب

 حظيرة عن 85423 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فيوض محمد محمد فتحي عاصم -  2

 محمد فتحي رضا/بملك_ سن ام قرية:  بجهة ، وتجارتها الماشيه تربية

)  خميره بيع عن 85594 برقم 20190418 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين على عبده محمد -  3

 حسين على عبده محمد هشام - بملك زهدى تقسيم - االندلس شارع 14:  بجهة ،(  جافه - طازجه

 مالبس عن 85383 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد حسن رشدى حسن -  4

 محمد حسن دىرش - بملك عفان بن عثمان شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه

 عن 85389 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغزولى احمد عبدالرؤف نبيه محمد -  5

 محمد ابواالسعاد ابوالمعاطى السيد - بملك زيدان:  بجهة ، كافتريا

 مواد تجارة عن 85513 برقم 20190414 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قشالن احمد السيد صابر ناديه -  6

 الخواجة غازى غازى فهمى/ بملك البرج-البرلس-بلطيم:  بجهة ، غذائية

 تجاره عن 85582 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم التوابتى عاطف محمد على -  7

 عطيه احمد رمضان - بملك سلطان فوده عزبه:  بجهة ، منزليه ادوات

 مكتب عن 85481 برقم 20190410 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد احمد قطب احمد -  8

 على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما زراعيه حاصالت تصدير

 عبدالجواد احمد قطب محمد - بملك الغنيمى قريه:  بجهة ، والواردات الصادرات

 ورشه عن 85352 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى صالح محمد السيد ابراهيم -  9

 شلبى صالح محمد السيد طه - بملك حمامو رزق مدرسه خلف - بلطيم:  بجهة ، سيارات كهربائى

 ورشة عن 85367 برقم 20190403 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد سعد سعد ابراهيم -  10

 قطب المحسن عبد/بملك_ البنزينه بجوار_ متبول:  بجهة ، المونتال

 عن 85616 برقم 20190421 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غريب عبداللطيف ابراهيم محمود -  11

 غريب عبداللطيف ابراهيم احمد - بملك السالم تجمع - قريه:  بجهة ، بقاله تجاره

 مكتب عن 85611 برقم 20190421 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز محمود صابر محمود -  12

 عيد محمود ابراهيم محمد - بملك المعهد:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس توريدات

 اعالف تجاره عن 85627 برقم 20190422 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تمام محمود قدرى محمود -  13

 سيداحمد على رمضان محمد - بملك حازف قريه:  بجهة ،

 كتبم عن 85649 برقم 20190423 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه محمد ابوزيد اسماعيل -  14

 حسين البدراوى محمد مايسه - بملك زيدان:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات ومتكامله عامه مقاوالت

 عن 85650 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عثمان عبدالقادر مصطفى -  15

 مصطفى عثمان عبدالقادر - بملك رمضان من العاشر شارع:  بجهة ، بقاله تجاره
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بيع محل عن 85379 برقم 20190403 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد اسماعيل محمد فرحه -  16

 يوسف عبدالحميد اشرف - بملك الشرق عزبه - اسحاقه:  بجهة ، اعالف

 اخر رئيسى عن 58680 برقم 20190403 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى السيد على اشرف -  17

 مناع على على السيد/ بملك الحوه-العرب عزبة:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة/

 اخر رئيسى عن 58680 برقم 20190403 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى السيد على اشرف -  18

 محمود عبدالمعطى عالءالدين/  بملك بورسعيد ش بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة/

 عاصى

 عن 85531 برقم 20190415 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار عبدالحميد السعيد حامد محمد -  19

 النجار عبدالحميد السعيد حامد/ بملك الشمارقة:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية حظيرة

 عن 85442 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغزولى احمد الرؤف عبد احمد محمد -  20

 شريف ابراهيم يوسف سمير/بملك المركز شارع:  بجهة ، مفروشات تجارة

 نجاره ورشه عن 85456 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هليل بدوى احمد محمد -  21

 هليل بدوى احمد بدوى - بملك المنصور 77:  بجهة ، يدويه

 انابيب توزيع عن 85434 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليمى حسين محمد وائل -  22

 عليمى حسن الحميد عبد فرج/ بملط  الدولى الطريق:  بجهة ، اكسجين

 تجارة عن 85404 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حلمى ابراهيم بيشوى -  23

 ابراهيم حلمي ابراهيم جرجس/بملك الوليد بن خالد شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزة مالبس

 مكتب عن 85388 برقم 20190404 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد مصطفى براهيما قدرى -  24

 شطا عيد مصطفى محمد محمود - بملك 7 طلمبات:  بجهة ، عامه مقاوالت

 كهربائى عن 85432 برقم 20190408 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج شبل حلمى محمد سامح -  25

 حمد الونيس عبد حميده ايمن/ بملك الناصر عبد جمال شارع بلطيم:  بجهة ، سيارات

 85406 برقم 20190407 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس ابراهيم العزيز عبد مصطفي احمد -  26

 فرج الجواد عبد السيد امين/ بملك الدوله قضايا هيئة تقسيم:  بجهة ، ومستلزمتها وديكور رفوف بيع عن

 مطعم عن 85509 برقم 20190411 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كشكوشه حسن يوسف السيد حسن -  27

 النهرى محمد جابر سامى - بملك المصيف طريق - بلطيم:  بجهة ، فقط بارده مشروبات وتقديم كشرى

 تجارة عن 85372 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الرازق عبد علي رضا -  28

 احمد الرازق عبد علي/بملك_ المنصور 77قرية:  بجهة ، وبويات حدايد

 عن 85475 برقم 20190410 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوصالح محمد سالمه سيداحمد عايده -  29

 قدره محمد السيد صبرى - بملك السلخانه امام الغانميه - البرلس برج - بلطيم:  بجهة ، غذائيه مواد تعبئه

 عن 85516 برقم 20190414 فى قيد ، 12500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحى ابوالعنين الزاهى رمزى -  30

 عبدالحى ابوالعنين الزاهى/بملك الحجر كوم:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 بقالة عن 85524 برقم 20190414 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمرى محمد الشحات محمد -  31

 العزيز عبد سمير سامح/ بملك_التقوى شارع:  بجهة ، وتموين

 مكتب عن 85572 برقم 20190417 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فيود محمد احمد ممدوح احمد -  32

 فيود محمد احمد ممدوح - بملك اريمون:  بجهة ، عامه مقاوالت
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تجاره عن 85577 برقم 20190417 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين احمد عبدالعزيز حمدى -  33

 الحديدى ابوالخير ابراهيم سومه - بملك الجديه 44 قريه:  بجهة ، زراعيه محاصيل

 عن 85658 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى السيد بسيونى عابدين كمال -  34

 بسيونى عابدين مسعد - بملك البرلس - مبارك الشيخ مدرسه شارع - بلطيم:  بجهة ، جزاره

 عن 85639 برقم 20190423 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالحفيظ حسين عبدالحفيظ -  35

 ابوزيد محمود سعد هشام - بملك عبدالاله عزبه الشمارقه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 تربية حظيرة عن 85441 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوده عوده عامر محمد -  36

 عوده عوده عامر/بملك الطرفاية 5 قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى

 فراكة عن 85405 برقم 20190407 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلتاجي يوسف شعبان السيد مي -  37

 السيد المرسي المرسي تامر/بملك الغابات_  7قرية:  بجهة ، ارز

 عن 85586 برقم 20190418 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه شعبان عبدالباسط نجاح -  38

 صالح سالمه شعبان عبدالباسط - بملك سالمه عزبه البحيره شارع:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره

 برقم 20190404 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزفتاوى ابراهيم مصطفى عبدالمقصود عادل -  39

 الشعيرى سالمة سالمة/ بملك ابوشلبى كفر- بلطيم:  بجهة ، نجارة ورشة عن 85381

 مغسله عن 85395 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى على على حاتم -  40

 عليمى حسن عبدالحميد فرج - بملك الدولى الطريق:  بجهة ، سيارات

 مكتب عن 85560 برقم 20190416 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى محمد اسماعيل احمد -  41

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

 عيسى محمد اسماعيل محمد - بملك 8 شقه - الرابع الدور مدخل 2 عماره الزهور:  بجهة ، والواردات

 تجاره عن 85576 برقم 20190417 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته ابراهيم الشاملى محمد -  42

 اليمانى عبدالعظيم فتحى نهله - بملك مسير طريق - يونس عزبه:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 تربيه حظيره عن 85470 برقم 20190410 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز السيد الباز محمد -  43

 السيد الباز محمد احمد - بملك القادسيه 6 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى

 بيع عن 85343 برقم 20190401 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مصطفى محمد اسالم -  44

 الدين شمس محمد احمد - بملك التجارى المروه مجمع:  بجهة ، دواجن اعالف

 ورشه عن 85350 برقم 20190401 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد محمد ابوزيد محمد -  45

 محمد ابوزيد الحسينى - بملك الطرفايه 4:  بجهة ، موبيليا

 جراج عن 85467 برقم 20190409 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر محمد على محمود وليد -  46

 سالم عبدالخالق عبدالخالق ايمن - بملك 10 رقم برج بدروم - الربيع ابراج:  بجهة ، سيارات تاجير

 تربيه حظيرة عن 85413 برقم 20190407 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج علي هللا عبد محمد -  47

 احمد سيد سرحان عصام/بملك_ القري ام 5 قرية:  بجهة ، وادرارااللبان وتجارتها مواشي

 حظيرة عن 85446 برقم 20190408 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك على صبرى جمعه -  48

 بركة مبروك على صبرى/ بملك 49 قرية:  بجهة ، بها االلبان وتجارتهاوادرار مواشى تربية

 مالبس مصنع عن 85567 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبده السيد احمد -  49

 حبيب احمد رمضان زكريا - بملك البحر شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 85641 برقم 20190423 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم شحاته على عبدالسالم عاطف -  50

 صقر جوده خليل حاتم - بملك الوليد بن خالد شارع المحطه قلين:  بجهة ، محمول واكسسوار صوت اجهزه مصنع

 عن 85375 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الحليم عبد شحاته ابراهيم -  51

 الحسيني محمد حسين نصر/بملك_سخا عمارات:  بجهة ، السيارات تأجير مكتب

 عن 85539 برقم 20190415 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى عبدالفتاح محمد عبدالفتاح -  52

 محمد  متولى عبدالفتاح محمد/ بملك يوسف الحاج- الزاوية كوبرى:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها  ماشية تربية يرةحظ

 السحت

 عن 85647 برقم 20190423 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى محمود شلبى محمود انسانيه -  53

 اسماعيل محمد احمد السيد محمود - بملك متبول:  بجهة ، بقاله تجاره

 تجاره عن 85684 برقم 20190430 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن رمضان سمير فانيا -  54

 مصطفى عبدالرؤوف محمد - بملك - رمضان من العاشر شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 حظيرة عن 85449 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على فؤاد محمد فؤاد محمد -  55

 على فؤاد محمد فؤاد/بملك_ السمراء العزبة:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية

 عن 85491 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد محمد -  56

 عبدالصمد عبدهللا عبدالناصر - بملك الناصريه قريه:  بجهة ، ثقيله معدات تجاره

 تجاره عن 85341 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رياض ابراهيم عادلى هشام -  57

 كساب السيد السيد السيد - بملك بورسعيد شارع:  بجهة ، توكتوك غيار قطع

 عن 85465 برقم 20190409 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوقوره الدسوقى عبدالرحمن متولى االء -  58

 ابوقوره الدسوقى السيد اداره - بملك الكبرى المنشاه:  بجهة ، عطاره بيع محل

 عن 85530 برقم 20190415 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج ابراهيم السيد ابراهيم اشرف -  59

 محمد عبدالمولى مجدى/ بملك الخولى مطعم بجوار المأمون الخليفة:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما الجاهزة المالبس تجارة

 شهاب

 تجارة عن 85537 مبرق 20190415 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان رزق ابراهيم احمد -  60

 ابراهيم محمد عبدالفتاح حسينه/بملك العباسية قرية:  بجهة ، البقالة

 مكتب عن 85613 برقم 20190421 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا عبدالعاطى فتحى محمد -  61

 ندا عبدالعاطى فتحى حمد فتحى - بملك االسراء شارع:  بجهة ، داخليه رحالت

 عن 85382 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد مصطفى محمود احمد -  62

 هللا عوض عبده ثروت - بملك المثلث قريه:  بجهة ، تكاتك لتجاره معرض

 اخر رئيسى عن 70909 برقم 20190404 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته على محمد حماده -  63

 نور احمد ابراهيم احمد/ بملك 55 قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة/

 85396 برقم 20190404 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسطوبسى عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز -  64

 موسى محمد احمد - بملك االرنب قريه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس تجاره عن

 عن 85408 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطيف عبد محمود الجيد عبد سماح -  65

 علي حامد عثمان محمد/بملك الوليد ابن خالد. ش:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما الجاهزه المالبس تجارة

 عن 85626 برقم 20190422 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف يوسف مصطفى يوسف محمد -  66

 شريف يوسف مصطفى يوسف - بملك سن ام - الزقم عزبه:  بجهة ، بقاله تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، احذيه محل عن 85628 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحبح مسعود سعد سهام -  67

 يوسف هللا فتح على عادل - بملك مبارك شارع البيضاء القنطره:  بجهة

 عن 85638 برقم 20190423 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيشينى الشوادفى محمد طه حليوه -  68

 خليل محمد محمد محمد - بملك مسير:  بجهة ، بقاله تجاره

 مكتب عن 85640 برقم 20190423 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه هللا فتح متولى نضال -  69

 هللا فتح متولى السيد - بملك الكبرى المنشاه:  بجهة ، زراعيه حاصالت تصدير

 اخر رئيسى عن 70909 برقم 20190404 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته على محمد حماده -  70

 عبدالمحسن محمد/ بملك الشامى فرج قرية بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة/

 عبدالرحمن

 عن 85520 برقم 20190414 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى عبدالمنعم عبدالحليم عبدالمنعم -  71

 عبدالجيد محمد زوزان/بملك بلشاشة قرية:  بجهة ، منزلية ادوات تجارة

 محل عن 74862 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكتبى محمد كامل حسين كامل -  72

 سالم محمد احمد بملك - المرسى مسجد خلف - الجمهوريه شارع:  بجهة ، وتكييف كهربائيه اجهزه معرض/  بنشاط اخر رئيسى

 غالى

 تلوين فرن عن 85545 برقم 20190415 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى حسن سعد محمد -  73

 المزين غازى حسن سعد/ بملك الناحية داير ش- القصب محلة:  بجهة ، الوميتال

 عن 85553 برقم 20190416 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى مصطفى عبدالرؤف اسالم -  74

 حسين امام رجب تامر - بملك( 1)  برج - الصيانه ابراج:  بجهة ، وتوريدها وبيض والفاكهه الخضار تجاره

 عن 85370 برقم 20190403 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السيد محمد السيد سامي محمد -  75

 قطب ابراهيم محمد/بملك_علبية طلعت_ غازي سيدي:  بجهة ، جيم صاله

 مستلزمات عن 85571 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان طه سمير احمد -  76

 محمد اليمانى البسطاوى سعيده/ بملك غازى سيدى:  بجهة ، وتغليف تعبئة

 تجاره عن 85568 برقم 20190417 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النيل محمد محمد ابراهيم كارم -  77

 السيد محمد على محمد - بملك الجديد التقسيم - البرلس برج - بلطيم:  بجهة ، احذيه

 مكتب عن 85570 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى محمد احمد سوزان -  78

 المرسى محمد احمد ممدوح - بملك الجالء شارع - ابودشيش حى:  بجهة ، جمركى تخليص

 حظيره عن 85673 برقم 20190428 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم خليل على محمد -  79

 ابراهيم خليل على جبر - بملك القزازين:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 صيانة عن 85421 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم خليفه علي خليفه مروه -  80

 الدميري المقصود عبد محمد جمال/بملك زويل احمد:  بجهة ، المنزليه االجهزه

 عن 85397 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدعدر حسن على حسين شريف -  81

 ابوموسى عبدالمجيد وحيد - بملك البرلس/  الشهابيه شارع:  بجهة ، العطاره تجاره

 حظيرة عن 85598 برقم 20190418 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين السيد حسين رضا -  82

 احمد عزب احمد سامى/ بملك يوسف لحاجا عزبة:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية

 85380 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات فرحات عبدالعزيز رمضان زينب -  83

 طاهر اسماعيل الشحات رضا - بملك الجرايده الحوه:  بجهة ، البان معمل عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قطع تجاره عن 85394 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد عيد اشرف -  84

 عثمان احمد محمد ابوهاشم محمود - بملك 7 طلمبات:  بجهة ، وتروسيكل موتوسيكالت غيار

 حظيرة عن 85551 برقم 20190416 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بسيونى السيد محمد -  85

 احمد محمود محمد عبير/ بملك هيكل ابو:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشية تربية

 محل عن 85558 برقم 20190416 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البجالتى السيد حلمى نسيم محمود -  86

 البجالتى السيد حلمى ونسيم البجالتى السيد حلمى عادل - بملك رمضان من العاشر شارع:  بجهة ، جزاره

 لتجارة معرض عن 85523 برقم 20190414 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات لتجارة السبع -  87

 الغنام الباقى عبد محمد خضره/بملك_الناحيتين:  بجهة ، السيارات

 عن 67208 برقم 20190414 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هويدى عبدالعال زكى رمضان زكى -  88

 هويدى زكى رمضان محمد/ بملك البرلس-البهلول ش-بلطيم:  بجهة ، الغير لحساب سيارات تاجير/ اخر رئيسى

 عن 67208 برقم 20190414 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هويدى عبدالعال زكى رمضان زكى -  89

 زكى رمضان محمد/ بملك البرلس- البهلول ش- بلطيم بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، الغير لحساب سيارات تاجير/ اخر رئيسى

 هويدى

 عن 85543 برقم 20190415 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليان عبدالحفيظ محمد ابراهيم -  90

 حسن محمد وفاء/ بملك الزعفران:  بجهة ، وتجارتها البان وادرار ماشية تربية حظيرة

 عن 65587 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج عبدالمحسن الدين صالح هشام -  91

 1 رقم شارع:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما الجوده ونظم استشاريه خدمات/  اخر رئيسى

 البزاوى صلحه السعيد محمد نعبدالرحم - بملك زغدان

 ، اعالف تجاره عن 85655 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض انور سمير دينا -  92

 عوض انور سمير - بملك الرصيف:  بجهة

 85679 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالوهاب محمد عبدالوهاب -  93

 احمد حسن حمدى - بملك نصره:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس تجاره عن

 ، خرده تجاره عن 85680 برقم 20190428 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر ابواليزيد عمر ريم -  94

 داود السيد الششتاوى زينب - بملك المردومه الترعه - الشقف قريه:  بجهة

 تجاره عن 85480 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد احمد السيد مسعد -  95

 عبدالجواد احمد السيد محمود - بملك الشيخ عزبه:  بجهة ، اعالف

 تجارة عن 85534 برقم 20190415 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاصى على محمد انور احمد -  96

 الحداد ابراهيم سعدية/ بملك صندال:  بجهة ، احذية

 مكتب عن 85364 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومي منصور ابراهيم هيثم -  97

 وسيله/ بملك جيهان_شارع_2الخبراء برج:  بجهة ، عامة مقاوالت

 عن 85371 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيري حسن قطب قطب هشام -  98

 البحيري حسن قطب قطب/بملك_بنات االعداديه مسير مدرسة امام_مسير:  بجهة ، عامة مقاوالت مكتب

 البقاله تجاره عن 85602 برقم 20190421 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق مهران محمد بهيه -  99

 احمد يوسف السباعى محمود - بملك بقلوله:  بجهة ،

 مقاوالت مكتب عن 85625 برقم 20190422 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد على سعد تامر -  100

 سعد على سعد محمد - بملك خميس عزبه:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 65587 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج عبدالمحسن الدين صالح هشام -  101

 محل له:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما الجوده ونظم استشاريه خدمات/  اخر رئيسى عن

 حامد محمد حامد/بملك-التجاريه هالمدين13شارع-2رقم عقار الشيخ كفر بجهه رئيسى

  معارض عن 85417 برقم 20190407 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد احمد محمد -  102

 محمد كريم علي السيد السعيد_  بملك//  الشرقي الكفر:  بجهة ، السيارات

 عن 85443 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيومى القادر عبد المنعم عبد شريف -  103

 القادر عبد المنعم عبد/ بملك_ زيدان:  بجهة ، متكاملة عامة مقاوالت مكتب

 عن 85592 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالمعاطى محمد عبدهللا حسين -  104

 الشبعان احمد محمد عزايم حامد - بملك الشبعان عزبه:  بجهة ، سيارات سمكره ورشه

 اكسسوار تجارة عن 85398 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جاد عيد فوقيه -  105

 يوسف محمد محمود احمد/ بملك الهنداوى برج-الجمهورية ش:  بجهة ، محمول

 تجاره عن 85590 برقم 20190418 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم ابراهيم جمعه محمد -  106

 جمعه محمد محمد فوزيه - بملك الحصفه:  بجهة ، اغالف

 78533 برقم 20190418 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوليله ابراهيم حسن عبدالحميد خيرى -  107

-البرلس-الربع-بلطيم:  بجهة ، بناء مواد وتوريدات االدوية عدا فيما طبية ومستلزمات اجهزة توريدات مكتب/ اخر رئيسى عن

 ابوليله ابراهيم صابر صابر محمد/ بملك الموظفين ارض

 78533 برقم 20190418 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوليله ابراهيم حسن عبدالحميد خيرى -  108

 بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، بناء مواد وتوريدات االدوية عدا فيما طبية ومستلزمات اجهزة توريدات مكتب/ اخر رئيسى عن

 ابوليله ابراهيم صابر محمد/ بملك الشرطة لضباط يناير 25 جمعية

 مطعم عن 85386 برقم 20190404 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد المرسى المعداوى ادم -  109

 السيد المرسى المعداوى - بملك البنا قريه:  بجهة ، افراح وطاهى

 عن 60747 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجنزورى يوسف الشناوى عاطف -  110

 رىالجنزو الشناوى سعديه - بملك المرازقه كفر:  بجهة ، بالستيك خرازه/ اخر رئيسى

 تصنيع عن 85512 برقم 20190414 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف حنا جبران عماد -  111

 اسماعيل على محمد ابراهيم بملك - المحطه قلين المدارس - شارع 6 رقم عقار:  بجهة ، يدوى رياضيه ادوات وتجميع

 بيع عن 85511 برقم 20190414 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرمز محمد مصطفى ياسين -  112

 قرمز محمد مصطفى/ بملك مصر بنك امام- الثورة ش:  بجهة ، وموبيليا اخشاب

 عن 85565 برقم 20190416 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفار محمد فرمان مصطفى -  113

 عبدالغفار محمد فرمان - بملك ابشان قريه:  بجهة ، توكتوك غيار قطع محل

 عن 85580 برقم 20190417 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز الشحات اسالم ابتسام -  114

 احمد فؤاد احمد محسن/ بملك اول تعاون قرية:  بجهة ، مياه فالتر تجارة

 عن 85574 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرشير هللا فتح صابر محمد نسمه -  115

 الخواجه غازى محمد عاطف - بملك البرلس - الجبانه شارع - شورى- - بلطيم:  بجهة ، كهربائيه واجهزه منزليه ادوات تجاره

 تجاره عن 85671 برقم 20190428 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبالى محمد عبدالعزيز محمد -  116

 الروينى جبر ابراهيم نجات - بملك الحمراوى:  بجهة ، بقاله

 مالبس تجاره عن 85492 برقم 20190411 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد السيد امال -  117

 بالجرايده المجتمع تنميه جمعيه - بملك الجرايده:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تربية حظيرة عن 85495 برقم 20190411 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم على حسن على -  118

 سالم على حسن على محمد/ بملك الطرفاية 7 قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان  وادرار مواشى

 دوارت عن 85485 برقم 20190410 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد فريج العيسوى اسامه -  119

 االطباء حى - طالب ابى بن على شارع:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما بشريه وتنميه علميه

 عميره هالل ابراهيم محمد - بملك

 عن 85376 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حطب يوسف حطب احمد اسامه -  120

 حطب يوسف حطب احمد - بملك حازق:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجاره

 عن 60747 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجنزورى يوسف الشناوى عاطف -  121

 الجنزورى الشناوى سعديه/  بملك المرازقه كفر هبجه رئيسى محل له:  بجهة ، بالستيك خرازه/ اخر رئيسى

 ادوات بيع عن 85466 برقم 20190409 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى محمد ايمن محمد -  122

 شورى عبدالهادى محمود مرسيه - بملك الدولى الطريق رافد - الشرطه تقسيم - نعيم برج:  بجهة ، وانتيكات واكسسوار منزليه

 عن 85631 برقم 20190422 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر متولى متولى محمد محمد -  123

 حسن محمد اشرف احمد - بملك الوليد بن خالد شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما وتطريز جاهزه مالبس مشغل

 تجاره عن 85654 برقم 20190424 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغرابلى اسماعيل سعيد عزه -  124

 ابوالجدايل محمد محمد ابراهيم - بملك قونه:  بجهة ، بقاله

 تجاره عن 85455 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالعال السيد عبدالعال -  125

 السيد عبدالعال السيد - بملك العنابر قريه:  بجهة ، وعطاره زراعيه محاصيل

 عن 85402 برقم 20190404 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالمجيد السعيد شعبان -  126

 البدوى عبدالحميد السعيد - بملك الجديه 44:  بجهة ، نجاره ورشه

 عن 85412 برقم 20190407 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد عطيه المنعم عبد ناديه -  127

 مصطفي زكريا الزاهي زكريا/بملك بقلولة:  بجهة ، االلبان وادرار وتجارتها المواشي تربيوة حظيرة

 عن 85391 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان جمعه السعيد عبدالحكيم -  128

 سليمان جمعه السعيد - بملك الشرقى المجاز:  بجهة ، البقاله تجاره

 مكتب عن 85559 برقم 20190416 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلتاجى احمد احمد محمد طه -  129

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

 بملك ابوسعيد عزبه:  بجهة ، الشمسيه الطاقه واجهزه ومستلزمات والمحوالت الشمسيه بالطاقه الكهرباء محطات وتجميع والواردات

 حسن عبدالحميد مسعد محمد -

 عن 85589 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربينى عبدالحليم الشربينى ايمن -  130

 النصراوى محمد فكيه محمد - بملك النيل شارع:  بجهة ، مكتبه

 85520 برقم 20190417 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى عبدالمنعم عبدالحليم عبدالمنعم -  131

 السيد عبدالجيد محمد زوزان - بملك بلشاشه:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره/  اخر رئيسى عن

 محل عن 65114 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرنوبى حسن على الفتاح عبد -  132

 السمكية الثروة لتنمية العامة الهيئة/ بملك 7 طلمبات:  بجهة ، سمكى ومفرخ اسماك مزرعة/ اخر رئيسى

 محل عن 65114 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرنوبى حسن على الفتاح عبد -  133

 الدولة امالك هيئة/بملك 7 طلمبات بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، سمكى ومفرخ اسماك مزرعة/ اخر رئيسى

 عن 85374 برقم 20190403 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم الزيني حسن ممدوح حسن -  134

 غانم الزيني حسن ممدوح/بملك_  تريان:  بجهة ، عامة مقاوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ادوات بيع عن 85517 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد عبدهللا حسان -  135

 فايد على امين ثناء بملك - طنطا كفرالشيخ طريق - الحمراوى:  بجهة ، منزليه

 85520 برقم 20190417 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى عبدالمنعم عبدالحليم عبدالمنعم -  136

 عبدالجيد محمد زوزان/بملك بلشاشة قرية بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره/  اخر رئيسى عن

 تجارة عن 85645 برقم 20190423 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم كامل عليوه ذكرى -  137

 سالم الشاملى سالم والء/ ملك سالمة منشأة:  بجهة ، واعالف حبوب

 مخبز عن 85653 برقم 20190423 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنجاه مصطفى السيد هديه -  138

 رضوان اسماعيل فرحات اشرف - بملك قونه:  بجهة ، الى نصف بلدى

 تجاره عن 85681 برقم 20190428 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يدك عبدالمجيد طلعت شريف -  139

 يدك السيد عبدالمجيد طلعت - بملك مسير:  بجهة ، الزراعيه المحاصيل وانتاج

 حظيره عن 85489 برقم 20190410 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى محب سعد ناجى -  140

 بسيونى محب سعد - بملك ابوشندى - االبحر قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 لحام ورشه عن 85473 برقم 20190410 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد بسيونى السيد -  141

 شحاته محمد السيد حماده - بملك القرن قريه:  بجهة ،

 ، بقاله تجاره عن 85463 برقم 20190409 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على يوسف قطب منى -  142

 حسن معوض خمبس وليد - بملك  البيضاء القنطره - الصوالحه عزبه:  بجهة

 عن 47517 برقم 20190421 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد سلطان السيد عبدالمعطى -  143

 هللا فضل حسين فتحيه - بملك بالل عزبه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشيه تربيه/ اخر رئيسى

 عن 47517 برقم 20190421 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد سلطان السيد عبدالمعطى -  144

 هللا فضل حسين فتحيه/ بملك -المثلث بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشيه تربيه/ اخر رئيسى

 مصنع عن 85620 برقم 20190422 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى ابراهيم احمد صبرى -  145

 عيسى ابراهيم احمد السعيد - بملك البرلس - البنائين:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف تعبئه

 تجاره عن 85643 برقم 20190423 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته سالمه سليمان هانى -  146

 دمقل محمود صالح يحى - بملك الدمرداش حى - والثوره السوق شارع - بالرياض مقلد برج:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 85660 برقم 20190424 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمد عبدالفتاح محمود حسام -  147

 عبدالجليل مختار نجاه - بملك ابومصطفى - مخالى:  بجهة ،(  مواشى مزرعه)  مواشى حظيره عن

 عن 85440 برقم 20190408 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى حمدان جمال ابراهيم -  148

 الخولى حمدان جمال/بملك7 طلمبات:  بجهة ، سمكية مزارع مستلزمات

 تجارة عن 85438 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنانى عيسى محمد اسالم -  149

 شاهين اسماعيل سعد اسماعيل/ بملك البهدلى_ الوسطانى المزلقان:  بجهة ، جاهزة مالبس

 ورشه عن 85591 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب احمد فوزى محمد -  150

 يوسف على يوسف محمد - بملك على محمد شارع:  بجهة ، كاوتش

 عن 56671 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابراهيم زكى محمد حسام -  151

 الشباسى يوسف عبدالمجيد زغلول/ بملك عارف عبدالسالم ش:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض/ اخر رئيسى

 عن 56671 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابراهيم زكى محمد حسام -  152

 حسن السيد محمد احمد/ بملك القدس ش-2 تقسيم 5 بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، السيارات لتجارة معرض/ اخر رئيسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 معمل عن 85557 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كساب على عباس جالل االء -  153

 عسكر بسيونى عبدالجواد رافت - بملك سالم صالح شارع:  بجهة ، طبيه تحاليل

 مكتبه عن 85584 برقم 20190417 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى محمد حامد امال -  154

 النجار احمد محمد السيد على - بملك الشرطه نقطه بجوار - غازى سيدى:  بجهة ، وخردوات

 قطع عن 85496 برقم 20190411 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم محمد ابراهيم -  155

 سالم السيد حسن سماح - بملك الشيخ كفر موقف امام - غازى سيدى:  بجهة ، وموتوسيكالت تكاتك غيار

 عن 85493 برقم 20190411 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر ابوشعيشع محمد السيد محمد -  156

 اسماعيل صبره سليمان عبدهللا - بملك يدهالجرا:  بجهة ، اعالف تجاره

 حظيره عن 85342 برقم 20190401 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم توفيق رضا تامر -  157

 سالمه ابراهيم توفيق رضا - بملك الشراقوه - قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 حظيرة عن 85529 برقم 20190414 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان محمد على ربيع محمد -  158

 زيدان محمد على ربيع/ بملك_ الشراقوة46:  بجهة ، بها االلبان وتجارتهاوادرار ماشية تربية

 بيع محل عن 85566 برقم 20190417 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشعل احمد السيد عيد تامر -  159

 المفت مصطفى هللا عطا فكرى - بملك الدستور برج - الجيش شارع امتداد:  بجهة ، احذيه

 تجاره عن 85662 برقم 20190424 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه احمد ابراهيم شريف -  160

 احمد ابراهيم نصر - بملك الزعفران - فلاير عزبه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 ورشه عن 85666 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد محمد حازم -  161

 حسن محمد بسيونى عبدالمقتدر محمد - بملك الرياض - الشيخ كفر طريق - العرب نصر:  بجهة ، الوميتال

 85665 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزاله ابراهيم عثمان جبر عبدالرحمن -  162

 غزاله ابراهيم عثمان جبر عبدالرحمن - بملك الرغامه:  بجهة ، زراعيه حاصالت وبيع تبريد مخزن عن

 عن 85362 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان محمد حسن محمدي ياسر -  163

 الشناوي حمزه محمد_ تريان:  بجهة ، تكاتك تنجيد ورشة

 تجاره عن 85484 برقم 20190410 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخضرى محمد ابراهيم ايمان -  164

 سعده الدين سعد احمد خالد - لكبم رمضان من العاشر شارع:  بجهة ،(  ماكت سوبر)  البقاله

 85378 برقم 20190403 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم عبدالموجود عصام ابراهيم -  165

 عشرى الهاللى عبدهللا احمد - بملك الجرايده:  بجهة ، نجاره ورشه عن

 عن 85490 برقم 20190411 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالقادر الدياسطى عبدالقادر -  166

 صالح مصطفى سالم محمد - بملك ابشان - الشواديه كوبرى:  بجهة ، وبيع تصنيع نجاره ورشه

 ورشه عن 85474 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك محمد محمد الشحات -  167

 مبروك محمد محمد عبدالحميد - بملك السحايت - السمراء العزبه:  بجهة ، موبيليا نجاره

 عن 85478 برقم 20190410 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد خميس محمد محمود منصور -  168

 خميس محمد محمود طه - بملك البلد قلين - الشابى ابوالقاسم شارع:  بجهة ، بقاله تجاره

 عن 85536 برقم 20190415 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزباوى محمود صبرى اشرف -  169

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

 الفقى عبدالسالم قطب راضين بملك - الكبرى المنشاه:  بجهة ، والواردات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 85608 برقم 20190421 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر عبدالعزيز عبدالعظيم نوره -  170

 جابر عبدالعزيز عبدالعظيم رفيق - بملك البكاتوش الترعه شارع:  بجهة ، ترزى

 عن 85420 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعداوي الحمادي محمد السيد -  171

 السعداوي الحمادي محمد جمعه/ بملك_  زوبع قرية:  بجهة ، البقالة تجارة

 حظيره عن 85458 برقم 20190409 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج صقر فرج عمادالدين -  172

 عبدالرازق فرج صقر فرج - بملك ابوسكين قريه:  بجهة ، ارتهاوتج االلبان وادرار ماشيه تربيه

 تجارة عن 85425 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشري محمد ممدوح مدحت -  173

 العشري محمد محمد ممدوح/بملك//_الروضه قرية:  بجهة ، وحبوب اعالف

 عن 85422 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوي علي احمد جبر علي -  174

 احمد احمد يوسف/بملك الخرجين 4:  بجهة ، وتجارتها الماشيه تربية حظيرة

 مكتب عن 85411 برقم 20190407 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد التواب عبد عصام -  175

 حميده العاطي عبد المعبود عبد السيد/بملك_ البرلس. م هور الند:  بجهة ، عامة مقاوالت

 عن 85420 برقم 20190418 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعداوى الحمادى محمد السيد -  176

 عبدهللا على محمد عاشور/ بملك زوبع قرية:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية حظيرة/ اخر رئيسى

 عن 85420 برقم 20190418 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعداوى الحمادى محمد السيد -  177

 محمد جمعه/ بملك زوبع قرية بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية حظيرة/ اخر رئيسى

 السعداوى الحمادى

 حظيره عن 85387 برقم 20190404 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين عبدالمنعم حسام -  178

 عبدالرحمن ابوشعيشع اسماعيل ورد - بملك 53 قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه

 معرض عن 85444 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سعد اسماعيل محمود -  179

 ابراهيم النبى عبد احالم/بملك_دقلت:  بجهة ، سيراميك

 رنجة معمل عن 85515 برقم 20190414 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف خليل ايمن محمد -  180

 شعيب احمد رشاد ايمن/ بملك الثابت:  بجهة ، يدوى

 بيع عن 85542 برقم 20190415 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه مصطفى منير مدحت محمد -  181

 عرفه على مصطفى منير مدحت/بملك الزعفران- عرفه ابو:  بجهة ، غذائية مواد

 برقم 20190416 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخياط احمد زكى صالح زكى عبدالرحمن -  182

 احمد زكى صالح زكى/  بملك النحاس عبدهللا شارع 15:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن 85556

 عن 85561 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد عبدالمعطى صبرى محمود -  183

 عياد عبدالمعطى عبدالمعطى صبرى - بملك الربع - البرلس - بلطيم:  بجهة ، بقاله تجاره

 مكتب عن 85599 برقم 20190418 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه اسماعيل شحاته محمود -  184

 غازى غانم ابراهيم منال - بملك االبعاديه قريه:  بجهة ، نقل وخدمات عامه مقاوالت

 عن 85672 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطبجى احمد احمد عبدالحليم عماد -  185

 ببلطيم المحليه الوحده - بملك الجمله سوق - - بلطيم:  بجهة ، خضار وكاله

 ، كاوتش لحام عن 85363 برقم 20190402 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد عادل رامي -  186

 عبد عمرو/بملك البحر.ش_البيضاء القنطره:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 85510 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفار عبدالحق عزت عاصم -  187

 عبدالغفار عبدالحق عزت عاشور - بملك الجرايده - الوداد:  بجهة ، اللحوم لحفظ ثالجه

 عن 85377 برقم 20190403 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزايرلى محمد احمد محمد محمود -  188

 - بملك قدره كفر - البرلس - بلطيم:  بجهة ، لذلك الالزمه التراخيص على الحصول بعد الزراعه ومستلزمات صيد ادوات تجاره

 بكرى على احمد يحى حسين

 عن 85488 برقم 20190410 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كلبوش طالب موسى ابراهيم وداد -  189

 موسى ابراهيم محمد - بملك مسير منيه:  بجهة ، بقاله تجاره

 قطع عن 85351 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى صالح محمد السيد طه -  190

 صالح محمد السيد ابراهيم - بملك حمامو رزق مدرسه خلف - بلطيم:  بجهة ، سيارات غيار

 مواد مخزن عن 85535 برقم 20190415 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف كمال سعد محمد -  191

 عتمان يوسف كمال سعد/بملك الضبعة قرية:  بجهة ،( جير-جبس-اسمنت) بناء

 عن 85621 برقم 20190422 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور اسماعيل اسماعيل وفا محمد -  192

 جمعه محمد - بملك البرلس - االهلى البنك امام االسكان وزاره مساكن 1 عقار 12 رقم محل - بلطيم:  بجهة ، حلويات معرض

 السيد حسن

 عن 85604 برقم 20190421 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى عبدالفتاح حسن محمد -  193

 السحت متولى عبدالفتاح حسن - بملك عبدالشافى عزبه - سن ام:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 عن 85648 برقم 20190423 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى عبدالجيد العابدين زين اسامه -  194

 الشامى رزق عبدالجيد رزق - بملك البرلس برج - الجونه ارض:  بجهة ، وبطاريات اطارات تجاره

 85623 برقم 20190422 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه احمد عبدالقادر عاطف خالف -  195

 عبدالقادر عاطف عبدالقادر - بملك - بملك الحالفى قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره عن

 اكسسوار عن 85642 برقم 20190423 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد صالح شرين -  196

 النواصره محمد طلحه صابر - بملك االيمان مسجد مقابل 5 صنايع تقسيم:  بجهة ، موبيليا

 محل عن 85652 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعالن على محمود هاشم هانى -  197

 الصفاوى عطيه مصطفى - بملك الخريجين 6 قريه - القادسيه:  بجهة ، اعالف

 رئيسى عن 74482 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد احمد غريب احمد -  198

 عبدالجواد احمد محمد غريب - بملك الزعفران:  بجهة ، والعطور الصناعيه المنظفات وتغليف وتعبئه خلط/ اخر

 رئيسى عن 74482 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد احمد غريب احمد -  199

 احمد غريب - بملك - الزعفران قريه بجهه رئيسى محل له:  ةبجه ، والعطور الصناعيه المنظفات وتغليف وتعبئه خلط/ اخر

 عبدالجواد

 برقم 20190424 فى قيد ، 120000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى السيد مصطفى السيد عبدالرحمن -  200

 عبده السيد فوزى دعاء - بملك ماهر احمد شارع من متفرع ابوورده شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن 85661

 ورشه عن 85663 برقم 20190424 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمود محمد عالء -  201

 موسى مصطفى موسى ناصر  بملك - الزعفران:  بجهة ، غيارها وقطع موتسيكالت تصليح

 تجاره عن 85682 برقم 20190430 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف ابوالسعود ابراهيم عبير -  202

 عقبه محمود عباس عنتر - بملك - اماى رزقه قريه:  بجهة ، البقاله

 معرض عن 85507 برقم 20190411 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ محمد رشاد عصام -  203

 الصباغ محمد رشاد عصام - بملك البرلس برج - مبارك الشيخ قريه - بلطيم:  بجهة ، السيارات لتجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجاره عن 85498 برقم 20190411 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باشا حسن الغريب احمد اسالم -  204

 صالح احمد على السيد - بملك طنطا شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 85500 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عكاشه عبداللطيف محمد السيد حمدى -  205

 القللى الحميد عبد محمد عبدالهادى/ شنوبملك- الشناوى رزقه قرية:  بجهة ، عامة صيدلية عن

 عن 85487 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز فؤاد عبدالمنعم على -  206

 عبدالعزيز فؤاد عبدالمنعم ناهد - بملك القرى ام 5 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 عن 85483 برقم 20190410 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد محمود جمال خالد -  207

 نوفل محفوظ عبدالقادر محمد - بملك االرز كوم قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 عن 85479 برقم 20190410 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السخاوى مليجى حنفى اشرف محمود -  208

 مرزوق محمود فكريه - بملك قلين منيه طريق اول:  بجهة ، لحام ورشه

 تجاره عن 85477 برقم 20190410 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد فتحى محمود محمد -  209

 ابراهيم السيد محمد طلعت - بملك سن ام - الزاويه كوبرى:  بجهة ، واعالف حبوب

 تجارة عن 85464 برقم 20190409 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد عبدالجواد محمد هانى -  210

 هاشم عبدالرحمن محمود سامح/ بملك الدمرداش ش:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة مالبس

 اصالح عن 85461 برقم 20190409 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلحه عبدربه حلمى سمير -  211

 عبدهللا احمد ابراهيم مختار - بملك عقل منشيه:  بجهة ، وتكاتك موتوسيكالت

 ورشة عن 85436 برقم 20190408 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح ابو السيد محمد رانيا -  212

 الرؤف عبد الستار عبد/ بملك المنشلين:  بجهة ، منزلية ادوات تشكيل

 قطع بيع عن 85538 برقم 20190415 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا حسن محمد السيد احمد -  213

 ندا حسن محمد السيد/ بملك الغربية الشقف قرية-يوليو 23 ش:  بجهة ، وموتوسيكالت دراجات غيار

 85424 برقم 20190407 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلحه العاطي عبد حسن رمضان محمد -  214

 العاطي عبد حسن رمضان/ المرحوم ورثة/بملك_ النطاف قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشي تربية حظيرة عن

 عن 85612 برقم 20190421 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى على حافظ على عارف -  215

 النعمانى داود محمد شعبان محمد - بملك الموقف بجوار بطيطه:  بجهة ، بقاله تجاره

 عن 85618 برقم 20190422 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمد ابوالخير عبدالناصر خالد -  216

 عطيه محمد ابوالخير عبدالناصر - بملك السريا قريه:  بجهة ، مشويات مطعم

 وكاله عن 85644 برقم 20190423 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمد امين احمد محمد -  217

 خليل محمد امين احمد حسام - بملك البرلس - الجمله سوق - الوكايل شارع - بلطيم:  بجهة ، وفاكهه خضار

 هلتجار مخزن عن 68234 برقم 20190402 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمود سعد عبير -  218

 ابراهيم جابر محمد ايمان - بملك 2 رقم محل-2 صنايع تقسيم:  بجهة ، غيارها وقطع والسيارات والتوكتوك موتوسيكالت وبيع

 السيد

 لتجاره مخزن عن 68234 برقم 20190402 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمود سعد عبير -  219

 جابر محمد ايمان - بملك 2 صنايع تقسيم بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، غيارها وقطع والسيارات والتوكتوك موتوسيكالت وبيع

 السيد ابراهيم

 مطعم عن 85401 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الجميل صالح محمد -  220

 احمد عيسى عبدالعزيز/ بملك المدرسة امام- الجدية 62:  بجهة ، وكافيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ورشه عن 85393 برقم 20190404 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه احمد مصطفى رمضان -  221

 القزاز محمد محمود - بملك المحطه قلين:  بجهة ، الومينتال

 عن 85399 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور محمود مصطفى محمود -  222

 احمد عبدالحميد صباح - بملك البحر كوبرى بجوار - اسحاقه:  بجهة ، اسمنت محل

 عن 85439 برقم 20190408 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف الفتاح عبد محمد محمد زياد -  223

 رجب الحليم عبد مصطفى محمد/ بملك السوق ميدان التحرير شارع بلطيم:  بجهة ، منزلية ادوات تجارة

 تجارة عن 85514 برقم 20190414 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى على محمد هالل نعمه -  224

 العشرى احمد كامل محمد رجب/ بملك البرج -البرلس-بلطيم:  بجهة ، غذائية مواد

 عن 85526 برقم 20190414 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزه السالم عبد زيان صباح -  225

 بدر حسن السيد صالح/ بملك_عمير شباس:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشية تربية حظيرة

 مكتب عن 85418 برقم 20190407 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالب بيومي خضري عماد -  226

 الشحري منصور السالم عبد مانعه/ بملك غالب ابو قرية:  بجهة ، عامة مقاوالت

 85453 برقم 20190409 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالمعاطى محمود السيد بالل محمود -  227

 ابوالمعاطى محمود السيد بالل - بملك الشراقوه 47:  بجهة ، اعالف تجاره عن

 احذيه محل عن 85593 برقم 20190418 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اغا ابوالفتوح غنيم محمد -  228

 اغا احمد ابوالفتوح غنيم - بملك الثوره شارع:  بجهة ،
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 الحمله على محمد على - بملك الرصيف:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 85518 برقم 20190414 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد عبدالدايم محمود عمرو -  230

 النبى حسب اميمه/ بملك بلقاس موقف امام-الجرايدة:  بجهة ، غيارها وقطع وتكاتك بخارية ودراجات موتوسيكالت بيع معرض

 الفرارجى على عبدالحى

 عن 85548 برقم 20190415 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد عبدالشافى حمدى -  231
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 عبدالعزيز محمد - بملك 48 رقم 15 شارع - االداريه النيابه تقسيم:  بجهة ، واالنترنت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما واعالن

 سعد السيد

 85486 برقم 20190410 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز عبدالعاطى عادل عبدالعاطى -  234

 عبدالعزيز عبدالعاطى عادل - بملك المنصور 77 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره عن
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 على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب عن
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 عبدالفتاح اشرف عبدالفتاح - بملك صحصاح شارع - مسير:  بجهة ، العسكريه عدا فيما  جاهزه مالبس تجاره عن 85550

 صحصاح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجاره عن 85579 برقم 20190417 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بهوت عبداللطيف حسن بسيونى -  237
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 مصطفى بدير بدير حسن - بملك البنا قريه:  بجهة ، بقاله
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 الجندى عبدالحميد احمد عبدهللا/ملك المحطة ش- مسير:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامة مقاوالت مكتب

 عن 85678 برقم 20190428 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج عطيه مرزوق على حمدى -  240

 فراج عطيه مرزوق على احمد - بملك الحلميه قريه:  بجهة ، حفر ومعدات عامه مقاوالت مكتب

 عن 85353 برقم 20190402 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العقده محمد فرج محمد رمضان -  241

 الصادرات على للرقابة العامة الهيئة من بها المصرح6 المجموعة من36 والفقرة19 المجموعة عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 حرفوش محمد محمد الشرنوبى الشافعى/ بملك_ المحله شارع_ بندرقلين:  بجهة ، والواردات

 مكتبه عن 85469 برقم 20190409 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب عبدالغنى على فاطمه -  242

 عبده ابراهيم محمد نور/  بملك العمرانيه قريه:  بجهة ، ومنظفات وخردوات

 عن 85426 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحفناوى عبدالمنعم فتحى عبدالمنعم -  243

 فواز احمد حامد محمد سعديه - بملك المنشلين:  بجهة ، صحيه وادوات سيراميك تجاره

 تجارة عن 85533 برقم 20190415 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار احمد محمد ماهر -  244

 شعبان زهران حسين ممدوح/ بملك ابوعيشة قيرية:  بجهة ،( ماركت سوبر)البقالة

 تربيه حظيره عن 85603 برقم 20190421 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمد محمود فرج -  245

 فرج على محمد محمود - بملك السنجابى عزبه - الكبير المسجد:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشيه

 حظيره عن 85622 برقم 20190422 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين السيد حسين مسعد -  246

 شعبان  حسين السيد حسين  - بملك 1 الحالفى:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشيه تربيه

 مشغل عن 85632 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالدايم ماهر اسامه -  247

 الحداد مجاهد عبدهللا ايمان - بملك الدينى المعهد شارع - بلطيم:  بجهة ، العسكريه عدا فيما مالبس

 خدمات عن 85452 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكالوى محمد ناجح احمد -  248

 سليمان عبده رشاد هالل/ بملك_الطرفاية_2 قرية:  بجهة ، محمول

 تجارة عن 85431 برقم 20190408 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى طه صبحى سعاد -  249

 العاطى عبد على ابراهيم رجب الشوادفى/ بملك على محمد قرية الرياض مركز:  بجهة ، واعالف حبوب

 تجارة عن 85437 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حويره الفتوح ابو عادل اسامة -  250

 شاهين اسماعيل سعيد اسماعيل/ بملك البهدلى مبيدات امام الوسطانى المزلقان:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة مالبس

 تجارة عن 85385 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام السعيد مصطفى مياده -  251

 زامع السعيد مصطفى/ بملك ابوطبل:  بجهة ، زراعية وحاصالت وتقاوى ومخصبات مبيدات

 مكتب عن 85588 برقم 20190418 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيف سليمان على وليد -  252

 ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما تصدير

 البسيونى على جمعه احمد/بملك الشرقى الكفر:  بجهة

 ادوات بيع عن 85601 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد السيد اسامه -  253

 عبدالجواد محمد السعيد صابر - بملك بقلوله:  بجهة ، صحيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بيع عن 85607 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين سراج حسن محمد حمدى -  254
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 حامد فؤاد على/ بملك الزعفران:  بجهة ،

 عن 82725 برقم 20190415 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية عبدالرحمن عبدالحى عطيه -  259

 صالح محمد عنان السيد/ بملك البريد مكتب بجوار البحر ش- البيضاء القنطرة:  بجهة ، عامة والتمقا مكتب/ اخر رئيسى
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 عبدالمجيد خليفه عاليه - بملك حليس - البحر عزبه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره عن 85482

 عن 85468 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد عطيه سليمان متولى عاطف -  265

 رمضان ابوالعنين صابر روحيه - بملك الخاشعه 62:  بجهة ، طحين وماكينه ارز فراكه

 عن 85427 برقم 20190407 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى محمد عبدالغنى منى -  266

 عبدالعال عبدهللا - بملك ابوسكين تفتيش:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه اناث تربيه

 عن 85532 برقم 20190415 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه يوسف عبدالمحسن جمال محمد -  267

 سالمه يوسف عبدالمحسن جمال/ بملك المثلث:  بجهة ، موبايالت بيع

 عن 85552 برقم 20190416 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ابراهيم محمد السيد عادل -  268

 ابراهيم لىع غانم  حسنى محمد/ بملك الفيروز 3 قرية:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية حظيرة

 عن 85630 برقم 20190422 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشرف كريم محمود محمد محمود -  269

 مشرف كريم محمود محمد - بملك مشرف عزبه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 مكتب عن 85651 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فتح محمد السيد عبده محمد -  270

 هللا فتح محمد السيد عبده - بملك قلينى:  بجهة ، النشاط نفس فى وتوريدات ومتكامله عامه مقاوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 محل عن 85415 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد البدراوي الحسيني السيد -  271
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 الرحمن شعيشععبد ابو رجب احمد/ بملك التعمير53 قرية:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية حظيرة عن

 تجارة عن 85522 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيشع ابو غازى محمد هانم -  274

 الفتوح ابو فؤاد احمد ممدوح/ بملك_الفاروق شارع:  بجهة ، صحية ادوات

 مكتب عن 85587 برقم 20190418 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوريشه محمد ابراهيم رضا -  275

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

 ابوريشه حسن محمد ابراهيم - بملك السوق شارع - الكبرى المنشاه:  بجهة ، والواردات

 خزنم عن 85563 برقم 20190416 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد صالح ريم -  276

 الحايس محمود عبدالفتاح ايمن - بملك الصديق ابوبكر شارع:  بجهة ، الغذائيه المواد وتجاره لبيع
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 عبدربه سعيد احمد - بملك البرلس برج - شورى - بلطيم:  بجهة ، االدويه عدا فيما تجميل ومستحضرات طبيه مستلزمات بيع

 فضيل ابوالمجد
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 غزاله عبدهللا عبدالعزيز عليوه - بملك ابوسكين قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 تجارة عن 85373 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عامر السيد اشرف -  279

 محمد عامر السيد/بملك_ المعموره10:  بجهة ، اعالف

 بيع عن 85344 برقم 20190401 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح صادق ماهر احمد -  280

 هللا ولى توفيق محمد مصطفى - بملك مسير:  بجهة ، مياه وفالتر تكييف

 عن 85451 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فوده السيد محمد محمد محمد هللا عبد -  281

 فوده السيد محمد محمد محمد/ بملك_ الخلعى قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 تجارة عن 85540 برقم 20190415 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيبه محمد عبدالفتاح وجنات -  282

 خالد محمد محمد محمد بشير/ بملك العاقولة:  بجهة ، البقالة

 عن 85581 برقم 20190417 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دهيم على عبدالعزيز محمد وليد -  283

 دهيم على عبدالعزيز ابراهيم/ بملم الخاشعة 62 قرية:  بجهة ،( وتروسيكالت موتوسيكالت) نارية دراجات تجارة

 ، بقاله عن 85668 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم عبدالواحد عطا شفيق -  284

 محمد احمد جمال - بملك خليل السيد شارع:  بجهة

 تجاره عن 85675 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد مسعود حيدر سعاد -  285

 احمد محمدى عبدالحكيم - بملك الزاوى شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما الجاهزه المالبس

 تجارة محل عن 85355 برقم 20190402 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمري محمد السيد نوال -  286

 حامد حنفي المجيد عبد عطية/بملك عمير شباس:  بجهة ، زراعيه تقاوي

 تجارة محل عن 85355 برقم 20190402 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمري محمد السيد نوال -  287

 حامد حنفي المجيد عبد عطية/بملك عمير شباس:  بجهة ، زراعيه تقاوي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 85360 برقم 20190402 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدماطي محمد محمد ايمان -  288

 ابراهيم محمد محمد رمضان//بملك_المنصور 77:  بجهة ، واالعالف الحبوب

 تجاره عن 85634 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمود محمد منى -  289

 عبيد عبدالعال احمد محمد - بملك 5 محطه تيره قريه:  بجهة ، منزليه ادوات

 تجارة عن 85409 برقم 20190407 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم احمد محفوظ السيد مسعد -  290

 غنيم احمد محفوظ السيد/ بملك_ الثوره/ش:  بجهة ، كهربائية اجهزة

 مقلة عن 85414 برقم 20190407 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تركي علي فهمي بركات ايهاب -  291

 تركي علي فهمي بركات/ بملك_  المنشية عزبة:  بجهة ، لب

 تجارة عن 85407 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي السيد النبي عبد زينب -  292

 الطنطاوي علي يوسف/بملك الشرقاوي الشهيد قرية:  بجهة ، خوصه حديد

 عن 85521 برقم 20190414 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عقل محمد عقل الجواد عبد اسالم -  293

 منصور السباعى هللا عبد محمد/ بملك_ عمير شباس العمومى الشارع:  بجهة ، عامة صيدلية

 مكتب عن 85554 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السطوحى محمد عنتر شيماء -  294

 مصطفى احمد خفاجى خالد - بملك الحمراء:  بجهة ، بيطرى

 عن 85585 برقم 20190418 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح سالمه السيد شهاب محمد -  295

 صالح سالمه على السيد - بملك صالح سالمه - على الحاج عزبه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره

 ورشه عن 85569 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عبده محمد احمد محمد -  296

 فوده حسين نبيه عصمت - بملك ابوبدوى قريه:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره

 تجاره عن 85499 برقم 20190411 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد احمد محمد يسرى فاضل -  297

 عيد احمد محمد يسرى - بملك الحجنه كوم - ابوقطفه شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 85501 برقم 20190411 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز كمال عبدالعزيز ضياء -  298

 عبدالعزيز كمال عبدالعزيز - بملك الجزار قريه:  بجهة ،(  قدم كره)  خماسى ملعب

 مقله عن 85346 برقم 20190401 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب محمد صابر صباح -  299

 الليثى محمد نبيله - بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، لب

 عن 85471 برقم 20190410 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبى حسب ابراهيم ماهر طارق -  300

 النبى حسب ابراهيم ماهر - بملك حسين كمال عزبه - 7 طلمبات:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 سندوتش بيع عن 85549 برقم 20190415 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه السيد عبدهللا السيد -  301

 مغنم عبدالفتاح السعيد عبدالفتاح/ بملك المركز ش-الشقف:  بجهة ، جاهز

 تجارة عن 85369 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجريدي محمد علي طه حازم -  302

 الحداد بدير اشرف محمد/بملك سعيد بور شارع:  بجهة ، حريمي اكسسوارات

 عن 85669 برقم 20190424 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى الشاملى مصطفى محمد عظيمه -  303

 شلبى الشاملى مصطفى عبدالعزيز - بملك نصره قريه:  بجهة ، بقاله

 85656 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب رمضان عبدالوهاب رمضان -  304

 مجاهد محمد جماالت - بملك ريا ابو قريه:  بجهة ، كافتريا عن

 برقم 20190402 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصر ابراهيم توفيق اللطيف عبد راضي -  305

 ابراهيم علي محمد هالله/بملك_ الحفير_ 11قرية:  بجهة ، االلبان وادرار المواشي تربية حظيرة عن 85357



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 برقم 20190402 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصر ابراهيم توفيق اللطيف عبد راضي -  306

 ابراهيم علي محمد هالله/بملك_ الحفير_ 11قرية:  بجهة ، االلبان وادرار المواشي تربية حظيرة عن 85357

 تعبئه عن 85459 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعى محمود السيد باسم -  307

 جبيريل محمد فؤاد شاديه - بملك الجرايده الحوه:  بجهة ، ئيهغذا مواد وتغليف

 مكتب عن 85460 برقم 20190409 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى يوسف محمود عزالدين -  308

 حجاج احمد فتحى مريم - بملك العمده شارع سخا:  بجهة ، داخليه رحالت

 تجاره عن 85428 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق حسن محمد جمال -  309

 شاهين ابراهيم مسعد احمد - بملك الحندقوقه:  بجهة ، بناء مواد

 مستلزمات عن 85624 برقم 20190422 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر على رمزى رمضان -  310

 هللا جاد عبدالجليل السيد - بملك المستشفى شارع البلد قلين:  بجهة ، االدويه عدا فيما طبيه

 معرض عن 85664 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوكيل شعبان محمد ياسر -  311

 مرسى محروس خميس - بملك الرصيف 7 طلمبات:  بجهة ، السيارات لتجاره

 حظيرة عن 85448 برقم 20190408 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل على طه محمود طه -  312

 محمد حسين ابراهيم حامد/ بملك_5 محطة- المنصور منطقة:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية

 عن 85457 برقم 20190409 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز فؤاد السعيد فؤاد نبيل -  313

 مشرف فوزى حنان/ بملك العالى السد ش:  بجهة ، ترفيهية والعاب ومطعم كافيه

 عن 85435 برقم 20190408 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سلومه عيد محمد الدايم عبد -  314

 سلومة عيد محمد جمعة/بملك المطلب عبد قرية:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية حظيرة

 تربية عن 85400 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كروا السعيد الشافعى السعيد -  315

 ناصر محمد السعيد مصطفى/ بملك المنصور 77 قرية:  بجهة ، اسماك وتجارة

 85410 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريوني ابراهيم السيد ابراهيم محمود -  316

 ادريس الحميد عبد مصطفي ايمن/بملك_ 10كوبري قرية:  بجهة ، الومنتال ورشه عن

 مكتب عن 59945 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الماريه قدرى رضا قدرى -  317

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه بها تصرح التى 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما تجاريه وتوكيالت تصدير

 جرجس عايده - بملك المهندس النبوى شارع:  بجهة ، والواردات

 85600 برقم 20190418 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف ابراهيم فوزى عادل محمد -  318

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

 عبداللطيف ابراهيم فوزى عادل - بملك الزواوى سعد شارع 63:  بجهة ، والواردات

 صالة عن 85519 برقم 20190414 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسن ابراهيم نجوى -  319

 الديب يوسف زكى السيد/بملك الجرايده:  بجهة ، رياضية العاب

 عن 85525 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان على اسماعيل السعيد هللا عبد -  320

 رضوان حسن محمود ومحمد رضوان حسن محمود احمد/ بملك الراشدين الخلفاء شارع:  بجهة ، جاهزة مالبس تجارة

 تجارة عن 85547 برقم 20190415 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى احمد على هدى -  321

 المير عبدالمنعم محمود عالء/ بملك مسير طريق- سخا:  بجهة ، البقالة

 حظيرة عن 85544 برقم 20190415 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كفافى حامد محمد عبير -  322

 مسعود محمد السيد فضل/ بملك الكفرالشرقى- ابوعويضة قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشية تربية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حظيرة عن 85544 برقم 20190415 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كفافى حامد محمد عبير -  323

 مسعود محمد السيد فضل/ بملك الكفرالشرقى- ابوعويضة قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشية تربية

 مكتب عن 59945 برقم 20190416 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الماريه قدرى رضا قدرى -  324

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه بها تصرح التى 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما تجاريه وتوكيالت رتصدي

 يوسف جرجس عايده - بملك المهندس النبوى شارع 1  بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، والواردات

 عن 84246 برقم 20190417 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى عبدالحميد يسرى مصطفى -  325

 غازى عبدالحميد يسرى محمد/ بملك الطويل الكوم:  بجهة ، ارز مضرب/ اخر رئيسى

 تجاره عن 85573 برقم 20190417 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد احمد السيد محمد -  326

 عبدالجواد احمد السيد هانى - بملك الشيخ عزبه:  بجهة ، بناء مواد

 حظيرة عن 85356 برقم 20190402 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل محمد احمد شوقي -  327

 خطاب محمد هللا عبد روحية/بملك الطرفايه -7قرية:  بجهة ، ألبانها وادرار ماشيه تربيه

 تجارة عن 85359 برقم 20190402 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان الفتاح عبد طاهر احمد -  328

 الغفار عبد الصمد عبد ياسر/ بملك_  الخاشعه 58:  بجهة ، البقاله

 بقاله تجاره عن 85508 برقم 20190411 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك على محمد وفيق -  329

 مبروك على محمد - بملك السالم تجمع قريه:  بجهة ،

 تجاره عن 85497 برقم 20190411 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر -  330

 زيدان محمد يوسف حسن - بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، محمول اكسسوار

 ورشه عن 85503 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى احمد محمد ابراهيم -  331

 محمد احمد عبدالمنعم خالد - بملك الخريجين 3 قريه:  بجهة ، رى ماكينات وتصنيع ولحام خراطه

 عن 85505 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ادريس عبدالمنعم حماده -  332

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

 تجاره عن 85392 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم السيد محمد -  333

 توفيق محمد رشدى دمحم - بملك ابوسكين - المظله:  بجهة ، سيارات غيار قطع وتوزيع

 عن 85345 برقم 20190401 فى قيد ، 22000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدريف عبدالمجيد فرج عبدالمجيد -  334

 الدريف مصطفى عبدالمجيد فرج - بملك مسير:  بجهة ، بقاله تجاره

 عن 85546 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى عبدالحميد بسيونى عادل -  335

 عثمان محمد احمد زينب/ بملك االسكندرية ش:  بجهة ، وصيانتها غيارها وقطع بانواعها الخفيف النقل لتجارة معرض

 محل عن 85365 برقم 20190403 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد طه منصور احمد -  336

 النجريدي احمد السميع عبد امنية/بملك الغالي بن بجوار_المهندس النبوي شارع:  بجهة ، عطور بيع

 مكتب عن 85555 برقم 20190416 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدهللا عبدهللا احمد -  337

 ، والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه بها تصرح التى 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما تصدير

 عبدهللا السيد عبدهللا عبدهللا - بملك يوسف ام قريه:  بجهة

 بيع محل عن 85595 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى متولى بدوى نبيل -  338

 النجار السيد منصور عبدالحميد - بملك المروه مجمع:  بجهة ، موبايالت

 عن 85636 برقم 20190422 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالواحد اسماعيل مرفت -  339

 ابوالسيد عبدهللا مختار وليد بملك/  الحمراء:  بجهة ، غازيه ومشروبات وسجائر حلويات بيع كشك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 85667 برقم 20190424 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا سالمة حسين سالمة انور -  340

 حجازى محمد عزت اسماعيل/ ملك الرياض كوبرى:  بجهة ، البقالة تجارة

 عن 85676 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على عبدالحميد هللا فتح محمد -  341

 شمخ ابراهيم يحيى نجفه - بملك دقميره - االتحاد:  بجهة ، تبريد مخزن

 عن 85347 برقم 20190401 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخطيب احمد يوسف عبدالمنعم دعاء -  342

 عوض احمد دعاء - بملك الصنايع تقسيم - الذهبى الدكتور شارع 40:  بجهة ، السكريه عدا فيما وخردوات جاهزه مالبس تجاره

 مصطفى

 انتاج عن 85462 برقم 20190409 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشعيشع على انيس على -  343

 الصاوى رزق احمد عبدالهادى - بملك ابوبدوى:  بجهة ، العربيه مصر جمهوريه منتجات وكافه الزراعيه الشتالت وتصدير

 عن 85476 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كشكوشه محمد وفا محمد احمد -  344

 الغبارى وفا متولى وليد - بملك دعدور صالح شارع - بلطيم:  بجهة ، نجاره ورشه

 تجارة عن 85677 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المدنى ياقوت احمد السيد -  345

 المدنى ياقوت احمد ربيع/ملك تيره غرب:  بجهة ، اعالف

 عن 84246 برقم 20190417 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى عبدالحميد يسرى مصطفى -  346

 المتولى يوسف بكر/ بملك الطويل الكوم بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، ارز مضرب/ اخر رئيسى

 85614 برقم 20190421 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان على عبدالواحد عبدالعزيز سمير -  347

 ابراهيم محمد سليمان عبداللطيف - بملك غازى سيدى - الحالفى:  بجهة ، بقاله تجاره عن

 احذيه تجاره عن 85619 برقم 20190422 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه السيد عطيه مديحه -  348

 اليمانى امين فوزيه - بملك ابشان:  بجهة ،

 عن 85629 برقم 20190422 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عطيه عبدالسميع محمد -  349

 السيد عطيه عبدالسميع جميل - بملك الشمارقه:  بجهة ، السيارات لتجاره معرض

 عن 85430 برقم 20190408 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمة ابراهيم هللا عبد جمال مصطفى -  350

 الحميد عبد الوهاب عبد السيد احمد/بملك الرياض شرطة الدولى الطريق:  بجهة ، سيارات غيار وقطع وشحوم زيوت بيع

 عن 65905 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح السيد حسن حسنى احمد -  351

 محمود السعيد محمود عالء بملك - القديم المرور شارع:  بجهة ، ولوازمها محمول اجهزه بيع/   بنشاط اخر رئيسى

 عن 65905 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح السيد حسن حسنى احمد -  352

 يوسف/  بملك  االستاد امام بورسعيد شارع/  بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، ولوازمها محمول اجهزه بيع/   بنشاط اخر رئيسى

 العشرى محمد السيد

 85683 برقم 20190430 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى عبدالعزيز محمد السعيد محمد -  353

 الجوهرى عبدالعزيز محمد السعيد بملك - المنشلين:  بجهة ، حبوب مدشه عن

 مكتب عن 85419 برقم 20190407 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سند نجيب محمد سند -  354

 سالمة ابراهيم سند نجيب محمد/ بملك بيال بندر:  بجهة ، عامة ومقاوالت هندسي

 ورشه عن 85403 برقم 20190404 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد احمد سعد محمد ابراهيم -  355

 عبدهللا بلتاجى عبدالحميد رفيق - بملك الجديد الكفر قريه:  بجهة ، الومينتال

 تجارة عن 85429 برقم 20190408 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النشيلى على محمد مجدى اسماء -  356

 النشيلى على محمد مجدى/ بملك المستشفى شارع بلطيم مركز:  بجهة ، كهربائية ادوات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ورشه عن 85472 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك محمد محمد عبدالحميد -  357

 مبروك محمد محمد الشحات - بملك السحايت - السمراء العزبه:  بجهة ، موبيليا دهان

 عن 85445 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد الحميد عبد محمد عادل -  358

 الحايس السيد اسماعيل نجاح/بملك السوق0ش:  بجهة ، سيراميك معرض

 تجاره عن 85575 برقم 20190417 فى قيد ، 110000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى سعد عطيه وسيم -  359

 مصطفى عبدالحميد عطا عادل محمد - بملك الشرقى الكفر:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 مكتب عن 85670 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تليمه عبدالفتاح محمد ساميه -  360

 منصور - بملك زهدى تقسيم الجديده العزبه:  بجهة ،(  طبيه اجهزه غيار قطع توريد - االدويه عدا فيما طبيه مستلزمات)  توريدات

 احمد محمد

 عن 85354 برقم 20190402 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التراس حسين علي ابراهيم سميحه -  361

 الجغيل قطب محمد الرؤوف عبد محمد/بملك_ الشازلي منشأة:  بجهة ، البقاله تجارة

 حظيرة عن 85361 برقم 20190402 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف احمد سيد علي هادي -  362

 عاشور احمد سيد علي رشدي/ بملك_ العمدان:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشية تربية

 بيع عن 85610 برقم 20190421 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى محمد على جمال شيماء -  363

 جابر عبدالعزيز عبدالعظيم رفيق - بملك الترعه شارع - البكاتوش قريه:  بجهة ، خياطه مستلزمات

 عن 85609 برقم 20190421 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر عبدالعزيز عبدالعظيم رفيق -  364

 الخولى على جمال شيماء -بملك البكاتوش:  بجهة ، ترزى

 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان عبدالخالق عبدالحميد محمد عبدالرحمن -  365

 سرحان عبدالخالق عبدالحميد محمد - بملك اول تعاون قريه:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره ورشه عن 85635

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20190408 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  عامة مقاوالت مكتب  ،  شركة   وشريكه الشيتانى محمد احمد عطا -  1

 احمد عطا االء/ بملك االول لدورا- 5 رقم شقه- القدماء المحاربين عمارات:  بجهة ، عامة مقاوالت مكتب عن ، 85447 برقم

 الشيتانى محمد

 ، 85633 برقم 20190422 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس   مقله  ،  شركة   وشريكه حسن عثمان محمد رضا -  2

 عثمان محمد رضا محمد - بملك الناصريه قريه:  بجهة ، مقله عن

 20190424 فى ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس   وتموين بقاله  ،  شركة   وشريكها الفقى يوسف عزت عادل نورا شركه -  3

 المسيرى محمد عبدالقادر - بملك ابوالسعيد قريه:  بجهة ، وتموين بقاله عن ، 85659 برقم

 20190418 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   نجف وتجميع تصنيع  ،  شركة   وشريكيه سلوم حميده محمد شحاته -  4

 ابراهيم السيد محمد - بملك الزلط كوبرى:  بجهة ، نجف وتجميع تصنيع عن ، 85597 برقم

 20190414 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  وتموين بقالة  ،  شركة   وشريكتها شحاته عبدالمجيد على ابراهيم ندا -  5

 شحاته احمد عبدالمجيد على هانم/ بملك قونة:  بجهة ، وتموين بقالة عن ، 85527 برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس   الحديديه السقاالت واستئجار بيع  ،  شركة   وشركاه شبند محمد حمدى احمد -  6

 عبداللطيف اسامه - بملك غازى سيدى - الحالفى:  بجهة ، الحديديه السقاالت واستئجار بيع عن ، 85504 برقم 20190411

 غانم على ابراهيم

 ، 85564 برقم 20190416 فى ،قيدت 5400.000   مالها ،رأس   الى طباقى مخبز  ،  شركة   محمد السيد داحم ورثه -  7

 السيد محمد سعده ، السيد محمد مشيره ، السيد محمد ناهد ، السيد محمد على - بملك االصالح قريه:  بجهة ، الى طباقى مخبز عن

 رشاد محمد ،نعمات

 والقرى الفنادق واقامه ورستوران وكافيه سياحى فندق استغالل  ،  شركة   وشركاه عبدالنبى يوسف عبدالقادر سامى محمد -  8

 10000000.000   مالها ،رأس   والكافيهات والمطاعم الفنادق وتشغيل وتاجير السياحيه الرحالت وتنظيم وتشغيلهما السياحيه

 وتشغيلهما السياحيه والقرى الفنادق واقامه ورستوران وكافيه سياحى فندق استغالل عن ، 85578 برقم 20190417 فى ،قيدت

 سخا محطه - الزراعيه البحوث مركز - سخا:  بجهة ، والكافيهات والمطاعم الفنادق وتشغيل وتاجير السياحيه الرحالت وتنظيم

 الزراعيه البحوث لمركز االليه الزراعه قطاع الزراعيه الهندسه وحده - بملك االليه الزراعيه

 برقم 20190411 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس  وتموين بقالة  ،  شركة   وشريكها عبدالقادر محمد فؤاد اشجان -  9

 السيد طلب بدير رضا/ بملك الصنايع مدرسة خلف- المركز ش:  بجهة ، وتموين بقالة عن ، 85506

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   54687:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البيلى بسيونى فؤاد حمدى   - 1

 النشاط العتزال

 تم   20190401 تاريخ وفى ،   80960:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزفتاوى ابوزيد عبدالستار سادات محمود   - 2

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   85208:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عاصى على محمد انور احمد   - 3

 النشاط العتزال  السجل

 تم   20190401 تاريخ وفى ،   45038:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العشرى ابراهيم الهاللى عبدهللا احمد   - 4

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   45038:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عشرى ابراهيم الهاللى عبدهللا احمد/  ليصبح االسم تعدل   - 5

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20190401

  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   71849:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عكاشه احمد محمد وفاء   - 6

 النشاط العتزال

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   84183:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  تفيد عشماوى محمد عبدالاله   - 7

 النشاط العتزال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   67878:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد على حسن السياجى   - 8

 النشاط العتزال  السجل

 تم   20190402 تاريخ وفى ،   84182:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العشماوى ابراهيم محمود الشحات محمود   - 9

 النشاط العتزال  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   81751:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالمؤمن ابراهيم عبدهللا   - 10

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   83991:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل محمد على روضى احمد   - 11

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   83395:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السقا محمد امين السعيد خميس   - 12

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   82006:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االدكاوى على على رمضان على   - 13

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   71606:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ضاهر محمود فتح ماهر رمضان   - 14

 النشاط العتزال  السجل

 تم   20190403 تاريخ وفى ،   80914:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشرقاوى مصطفى عبدالرؤف اسالم ملك   - 15

 النشاط العتزال  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   43870:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حيدر السيد ابراهيم محمد   - 16

 النشاط العتزال
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   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  59813 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجمل عبدالجليل على محمد -  1

  جنيه  600000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  43564 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى احمد حسن محمد -  2

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  82837 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العراقى اسماعيل محمد اسماعيل -  3

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  84859 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد طلبه محمد وليد -  4

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  52412 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدالرحيم محمد وحيد -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  81698 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على ابراهيم احمد عبدهللا -  6

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  78485 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوقوره محمود عبدالفتاح داحم -  7

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

،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  60618 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بكرى الرحمن عبد على سامح -  8

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

 تاريخ وفي  60618 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستيراد بكرى/  الى التجارى االسم تعدل -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190402 ،

،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  82837 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العراقى اسماعيل محمد اسماعيل -  10

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

 تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  81699 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البسطويسى ابراهيم البسطويسى عبدالشافى -  11

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

 رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  71873 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصار محمد عبدالمؤمن ابراهيم السيد -  12

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  51684 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  راشد وهبه محمد ياسر -  13

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  82284 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالفتاح قطب امال -  14

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  58747 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد عبدالقادر عبدالسالم السيد -  15

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  82675 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف حماده احمد فايزه -  16

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  67190 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حماد بسيونى محمد هناء -  17

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  76169 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشامى الشناوى فتحى احمد -  18

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  84646 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد متولى احمد محمد -  19

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  68229 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دخان اسماعيل عبدالعزيز ممدوح السيد -  20

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

،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  83998 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد جادهللا محمد السيد فاطمه -  21

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  78862 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد عبدالجواد محمد احمد -  22

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  76306 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد السعيد سامى احمد -  23

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  63441 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جريس هللا نعمت جرس عاطف -  24

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

،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  33177 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خيرهللا عبدالقوى امين محمد -  25

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  84840 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالسالم عطيه احمد مصطفى احمد -  26

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

 المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  60360 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حموده بازيد محمد معوض محمود -  27

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

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  85233 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البطاط علي محمد علي دعاء -  28

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

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  64625 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حمتو محمد محمد صابر هاله -  29

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  69064 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ربيع شحاته السيد مديحه -  30

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  57648 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رحيم سعد السعيد عبده -  31

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  57648 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رحيم سعد السعيد عبده -  32

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  25992 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رضا عبده سعيد سعيد -  33

  جنيه  2000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  84425 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى عبدالجليل محمد عوض -  34

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

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  85210 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دهيم على عبدالعزيز ابراهيم -  35

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  64995 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليفه حسن على سعد -  36

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  84259 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه ابوالنجا سمير السيد -  37

  جنيه  15000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  84282 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابراهيم عبدهللا محمد -  38

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  83294 برقم قيده سبق ،، دفر تاجر  حسن السنجابى الشحات صالح -  39

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

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  71613 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نعناعة الحميد عبد السيد السيد -  40

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  84530 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجزايرلى السيد كيالنى حسنى ماهر -  41

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  83220 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان محمد الدين حسام هيثم -  42

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

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  51532 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالدايم حسن مصطفى وحيد -  43

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  78154 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيد احمد محمد محمد -  44

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  54921 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد عبدالسميع حسام -  45

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

،  المال رأس يلتعد تم  20190411 ، تاريخ وفي  84349 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق عبدالكريم الشحات شريف -  46

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  84560 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ربيع رمضان سالمة سهام -  47

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  82902 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدالغنى سليمان ابراهيم حسام -  48

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

،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  83229 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين سراج محمد عبدالحميد على -  49

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

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  65114 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرنوبى حسن على الفتاح عبد -  50

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

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  59602 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكومى عبدالستار محمد عبير -  51

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  68793 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيداحمد محمد عبدالفتاح نجاح -  52

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

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  82584 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل فرج محمد احمد ابراهيم -  53

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

،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  38349 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج القمصان ابو هللا عبد محمد -  54

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

،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  60151 برقم قيده سبق ،، فرد رتاج  الكنانى عبدالفتاح محمد امين -  55

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  61591 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحداد مجاهد سعد فتحى رفعت -  56

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  63011 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اليمانى يوسف اليمانى محمد مى -  57

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

 المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  68285 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصفتى عطيه عطيه السيد مصطفى -  58

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  59945 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الماريه قدرى رضا قدرى -  59

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  54897 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجندى االباصيرى احمد محمد -  60

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  67555 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مراد ابراهيم محمود محمود مصطفى -  61

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  71844 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بريك على شعبان على -  62

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  79990 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدربه محمد الغريب صالح محمد -  63

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

،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  78928 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان ابراهيم دياب عمرو -  64

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  57479 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خفاجى السيد مصطفى محمد -  65

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  61199 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل محمد ابراهيم محمود -  66

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  82934 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغرباوى عبدالوهاب فاروق عبدالوهاب -  67

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

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  71222 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوعيسى ابراهيم ابوالمجد احمد -  68

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

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  83040 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شتا احمد مصطفى فريد شيماء -  69

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  83196 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البسطويسى فرج سعد البسطويسى -  70

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

،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  84561 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده السيد عبدالفتاح السعيد محمد -  71

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

،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  85093 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خميس هارون خميس هارون -  72

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  85413 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج علي هللا عبد محمد -  73

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  28715 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العايشه حسن  حسن الشرنوبى -  74

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  84006 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار محمد عبدالستار هشام اسالم -  75

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

،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  85265 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان صادق محمد حمدان -  76

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

 رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  72921 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطبجى محمد عبدالغنى عبدالقادر ايمن -  77

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  66049 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف عبدالمحسن جمال اسالم -  78

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

،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  61016 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حماده عبدالمقصود حماده اسالم -  79

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  85502 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صبره محمد محمد نرمين -  80

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  85443 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البيومى القادر عبد المنعم عبد شريف -  81

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  85566 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مشعل احمد السيد عيد تامر -  82

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

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  83425 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصاوى اسماعيل ابراهيم سوسن -  83

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  67473 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مطر موسى السيد رويده -  84

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  64208 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعفان المغربى المغربى سليمان لبنى -  85

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

،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  85412 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المجيد عبد عطيه المنعم عبد ناديه -  86

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

،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  76866 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوزيد فرحات عثمان محمد رفيق -  87

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

،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  43141 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخياط عبدالمنعم فاروق عبدالمنعم -  88

  جنيه  19000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  32768 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابويوسف محمد اسماعيل محمد -  89

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  72250 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رخا عبدالرحمن يونس عبدالرحمن -  90

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  82982 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان سعيد على عبدالمجيد مبروك -  91

  جنيه  52000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  75459 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزيوانى محمد عبدالفتاح ابراهيم متولى -  92

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

 المال رأس تعديل تم  20190426 ، تاريخ وفي  75134 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعاطى محمد السيد محمد انسيه -  93

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

،  المال رأس تعديل تم  20190428 ، تاريخ وفي  62359 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا الشحات عبدهللا محمد -  94

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

،  المال رأس تعديل تم  20190428 ، تاريخ وفي  82819 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النطاط السيد الدين تاج عيد -  95

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 رأس تعديل تم  20190430 ، تاريخ وفي  65905 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزيادى صالح السيد حسن حسنى احمد -  96

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى محمد اسالم -  1

  الدين شمس محمد احمد - بملك التجارى المروه مجمع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد ابوزيد محمد -  2

  محمد ابوزيد الحسينى - بملك الطرفايه 4 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 60747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنزورى يوسف الشناوى عاطف -  3

  الجنزورى الشناوى سعديه - بملك المرازقه كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 60747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنزورى يوسف الشناوى عاطف -  4

 الجنزورى الشناوى سعديه/  بملك المرازقه كفر بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربرى مرسى محمد مرسى سامى -  5

  البربرى مرسى محمد مرسى سامى - بملك الشيخ بكفر الشرعيه الجمعيه - جمال جول شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى صالح محمد السيد طه -  6

 صالح محمد السيد ابراهيم - بملك حمامو رزق مدرسه خلف - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبيعى احمد احمد السيد حسام -  7

  السبيعى احمد احمد السيد - بملك البرلس - القبلى الساحل - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح صادق ماهر احمد -  8

  هللا ولى توفيق محمد مصطفى - بملك مسير ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدماطي محمد محمد ايمان -  9

 ابراهيم محمد محمد رمضان//بملك_المنصور 77 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهنسي السيد الفتوح ابو المرسي -  10

 احمد على مصطفى/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى صالح محمد السيد ابراهيم -  11

  شلبى صالح محمد السيد طه - بملك حمامو رزق مدرسه خلف - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد صابر صباح -  12

  الليثى محمد نبيله - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب احمد يوسف عبدالمنعم دعاء -  13

 مصطفى عوض احمد دعاء - بملك الصنايع تقسيم - الذهبى الدكتور شارع 40 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان الفتاح عبد طاهر احمد -  14

 الغفار عبد الصمد عبد ياسر/ بملك_  الخاشعه 58 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رياض ابراهيم عادلى هشام -  15

  كساب السيد السيد السيد - بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 60747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنزورى يوسف الشناوى عاطف -  16

  الجنزورى الشناوى سعديه - بملك المرازقه كفر بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمري محمد السيد نوال -  17

 حامد حنفي المجيد عبد عطية/بملك عمير شباس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم توفيق رضا تامر -  18

  سالمه ابراهيم توفيق رضا - بملك الشراقوه - قريه ،:   الـتأشير

،  انالعنو تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 85345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدريف عبدالمجيد فرج عبدالمجيد -  19

  الدريف مصطفى عبدالمجيد فرج - بملك مسير ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 81775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى البسيونى السيد محمود -  20

  محمد توفيق سيد رامى - بملك المركز شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 85363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عادل رامي -  21

 عبد عمرو/بملك البحر.ش_البيضاء القنطره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 68234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود سعد عبير -  22

 السيد ابراهيم جابر محمد ايمان - بملك 2 رقم محل- 2 صنايع تقسيم بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 68234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود سعد عبير -  23

  السيد ابراهيم جابر محمد ايمان - بملك 2 صنايع تقسيم - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 85356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل محمد احمد شوقي -  24

 خطاب محمد هللا عبد روحية/بملك الطرفايه -7قرية ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 85357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر ابراهيم توفيق اللطيف عبد راضي -  25

 ابراهيم علي محمد هالله/بملك_ الحفير_ 11قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 85354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التراس حسين علي ابراهيم سميحه -  26

 الجغيل قطب محمد الرؤوف عبد محمد/بملك_ الشازلي منشأة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 85353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقده محمد فرج محمد رمضان -  27

 حرفوش محمد محمد الشرنوبى الشافعى/ بملك_ المحله شارع_ بندرقلين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 78485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوقوره محمود عبدالفتاح احمد -  28

  قوره محمود محمد عماد - بملك العام الشارع - عمير شباس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 85358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد السيد عطيه الشحات -  29

 الوهاب عبد السيد عطيه/بملك-//الطرفاية 5قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 82815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زاهر محمود فرج محمد -  30

  ابراهيم رشوان السيد/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 85361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد سيد علي هادي -  31

 عاشور احمد سيد علي رشدي/ بملك_ العمدان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 83043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعس محمد على محمد زيزى -  32

  دعس حسن محمد على محمد - بملك الخاشعه 58 قريه - الى تعدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 81775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى البسيونى السيد محمود -  33

  محمد توفيق سيد رامى - بملك المركز شارع بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 83806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهبجى احمد محمد حسن حسام -  34

  شرابى ابراهيم محمد شعبان - بملك بلطيم - شرابى مجدى الشهيد بجوار - البرلس - البرج - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 71877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد محمد فرحات اسعد حسام -  35

  الدين شرف محمد محمود زينب - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد عبدالجواد جمعه عمار -  36

  جمعه محمد عبدالجواد جمعه - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 68234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود سعد عبير -  37

 السيد ابراهيم جابر محمد ايمان - بملك 2 رقم محل-2 صنايع تقسيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 68234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود سعد عبير -  38

  السيد ابراهيم جابر محمد ايمان - بملك 2 صنايع تقسيم بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 65625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم محى احمد عزت -  39

  رحيم محى احمد عزت - الى الملك صاحب تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 85372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الرازق عبد علي رضا -  40

 احمد الرازق عبد علي/بملك_ المنصور 77قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 85377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزايرلى محمد احمد محمد محمود -  41

  بكرى على احمد يحى حسين - بملك قدره كفر - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 85367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد سعد سعد ابراهيم -  42

 قطب المحسن عبد/بملك_ البنزينه بجوار_ متبول ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 85370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد محمد السيد سامي محمد -  43

 قطب ابراهيم محمد/بملك_علبية طلعت_ غازي سيدي ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 85374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم الزيني حسن ممدوح حسن -  44

 غانم الزيني حسن ممدوح/بملك_  تريان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 85378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالموجود عصام ابراهيم -  45

  عشرى الهاللى عبدهللا احمد - بملك الجرايده ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 85369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجريدي محمد علي طه حازم -  46

 الحداد بدير اشرف محمد/بملك سعيد بور شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 85365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد طه منصور احمد -  47

 النجريدي احمد السميع عبد امنية/بملك الغالي بن بجوار_المهندس النبوي شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 85373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عامر السيد اشرف -  48

 محمد عامر السيد/بملك_ المعموره10 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 85379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد اسماعيل محمد فرحه -  49

  يوسف عبدالحميد اشرف - بملك الشرق عزبه - اسحاقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 85375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الحليم عبد شحاته ابراهيم -  50

 الحسيني محمد حسين نصر/بملك_سخا عمارات ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 58680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى السيد على اشرف -  51

 مناع على على السيد/ بملك الحوه-العرب عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 58680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى السيد على اشرف -  52

 عاصى محمود عبدالمعطى عالءالدين/  بملك بورسعيد ش بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 85371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيري حسن قطب قطب هشام -  53

 البحيري حسن قطب قطب/بملك_بنات االعداديه مسير مدرسة امام_مسير ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 58680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى السيد على اشرف -  54

 مناع على على السيد/ بملك الحوه- العرب عزبة بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 85364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومي منصور ابراهيم هيثم -  55

 وسيله/ بملك جيهان_شارع_2الخبراء برج ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 85376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطب يوسف حطب احمد اسامه -  56

  حطب يوسف حطب احمد - بملك حازق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 70909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته على محمد حماده -  57

 نور احمد ابراهيم احمد/ بملك 55 قرية بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزفتاوى ابراهيم مصطفى عبدالمقصود عادل -  58

 الشعيرى سالمة سالمة/ بملك ابوشلبى كفر- بلطيم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حلمى ابراهيم بيشوى -  59

 ابراهيم حلمي ابراهيم جرجس/بملك الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين عبدالمنعم حسام -  60

  عبدالرحمن ابوشعيشع اسماعيل ورد - بملك 53 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد عيد اشرف -  61

  عثمان احمد محمد ابوهاشم محمود - بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد حسن رشدى حسن -  62

  محمد حسن رشدى - بملك عفان بن عثمان شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كروا السعيد الشافعى السعيد -  63

 ناصر محمد السعيد مصطفى/ بملك المنصور 77 قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن على محمد احمد -  64

  الحمله على محمد على - بملك الرصيف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد مصطفى رمضان -  65

  القزاز محمد محمود - بملك المحطه قلين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور محمود مصطفى محمود -  66

  احمد عبدالحميد صباح - بملك البحر كوبرى بجوار - اسحاقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 84646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى احمد محمد -  67

   ابراهيم انور وفاء - بملك على الحاج قريه - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عبدالحى غريب على -  68

 محمد سالم احمد - بملك االهلى البنك امام - الجيش شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جاد عيد فوقيه -  69

 يوسف محمد محمود احمد/ بملك الهنداوى برج-الجمهورية ش ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد المرسى المعداوى ادم -  70

 السيد المرسى المعداوى - لكبم البنا قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم السيد محمد -  71

  توفيق محمد رشدى محمد - بملك ابوسكين - المظله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغزولى احمد عبدالرؤف نبيه محمد -  72

  محمد ابواالسعاد ابوالمعاطى السيد - بملك زيدان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطوبسى عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز -  73

  موسى محمد احمد - بملك االرنب قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام السعيد مصطفى مياده -  74

 عزام السعيد مصطفى/ بملك ابوطبل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان جمعه السعيد عبدالحكيم -  75

  سليمان جمعه السعيد - بملك الشرقى المجاز ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد مصطفى محمود احمد -  76

  هللا عوض عبده ثروت - بملك المثلث قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الجميل صالح محمد -  77

 احمد عيسى عبدالعزيز/ بملك المدرسة امام- الجدية 62 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 اريخت وفي 70909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته على محمد حماده -  78

 نور احمد ابراهيم احمد/ بملك 55 قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 70909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته على محمد حماده -  79

 عبدالرحمن عبدالمحسن محمد/ بملك الشامى فرج قرية بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدعدر حسن على حسين شريف -  80

 ابوموسى عبدالمجيد وحيد - بملك البرلس/  الشهابيه شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات فرحات عبدالعزيز رمضان زينب -  81

  طاهر اسماعيل الشحات رضا - بملك الجرايده الحوه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد احمد سعد محمد ابراهيم -  82

  عبدهللا بلتاجى عبدالحميد رفيق - بملك الجديد الكفر قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مصطفى ابراهيم قدرى -  83

  شطا عيد مصطفى محمد محمود - بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على على حاتم -  84

  عليمى حسن عبدالحميد فرج - بملك الدولى الطريق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 85402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالمجيد السعيد شعبان -  85

  البدوى عبدالحميد السعيد - بملك الجديه 44 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 85425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشري محمد ممدوح مدحت -  86

 العشري محمد محمد ممدوح/بملك//_الروضه قرية ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 85412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد عطيه المنعم عبد ناديه -  87

 مصطفي زكريا الزاهي زكريا/بملك بقلولة ،:   الـتأشير وصف
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هليل بدوى احمد محمد -  141

  هليل بدوى احمد بدوى - بملك المنصور 77 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلحه عبدربه حلمى سمير -  142

  عبدهللا احمد ابراهيم مختار - بملك عقل منشيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد على محمود وليد -  143

  سالم عبدالخالق عبدالخالق ايمن - بملك 10 رقم برج بدروم - الربيع ابراج ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان عديلت تم 20190409 تاريخ وفي 85468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عطيه سليمان متولى عاطف -  144

  رمضان ابوالعنين صابر روحيه - بملك الخاشعه 62 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب عبدالغنى على فاطمه -  145

  عبده ابراهيم محمد نور/  بملك العمرانيه قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعال السيد عبدالعال -  146

  السيد عبدالعال السيد - بملك العنابر قريه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوقوره الدسوقى عبدالرحمن متولى االء -  147

  ابوقوره الدسوقى السيد اداره - بملك الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى محمود السيد باسم -  148

  جبيريل محمد فؤاد شاديه - بملك الجرايده الحوه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى يوسف محمود عزالدين -  149

  حجاج احمد فتحى مريم - بملك العمده شارع سخا ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل احمد عبدالرازق على عبدالرازق -  150

  احمد عبدالرازق على رضا - بملك 77 قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على يوسف قطب منى -  151

  حسن معوض خمبس وليد - ملكب  البيضاء القنطره - الصوالحه عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 42466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حتاته مصطفى محمد طاهر محمد -  152

  عبدالعاطى حسن عبدالحليم نجاح - بملك العرب نصر - الشيخ كفر الرياض طريق - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج صقر فرج عمادالدين -  153

  عبدالرازق فرج صقر فرج - بملك ابوسكين قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد عبدالجواد محمد هانى -  154

 هاشم عبدالرحمن محمود سامح/ بملك الدمرداش ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 79534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب ابراهيم ماهر طارق -  155

  االخرى الرئيسيه المحالت جميع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى محمود السيد بالل محمود -  156

  ابوالمعاطى محمود السيد بالل - بملك الشراقوه 47 ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمد ايمن محمد -  157

  شورى عبدالهادى محمود مرسيه - بملك الدولى الطريق رافد - الشرطه تقسيم - نعيم برج ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز فؤاد السعيد فؤاد نبيل -  158

 مشرف فوزى نحنا/ بملك العالى السد ش ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 85462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع على انيس على -  159

  الصاوى رزق احمد عبدالهادى - بملك ابوبدوى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 62292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقدم محمد عبدالمنعم مها -  160

 سليمان حسن صبحى صفوت/الملك تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 83220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد الدين حسام هيثم -  161

  المدنى السجل امام العنتراوى قريه/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد بسيونى السيد -  162

  شحاته محمد السيد حماده - بملك القرن قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز فؤاد عبدالمنعم على -  163

  عبدالعزيز فؤاد عبدالمنعم ناهد - بملك القرى ام 5 قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محب سعد ناجى -  164

  بسيونى محب سعد - بملك ابوشندى - االبحر قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فتحى محمود محمد -  165

  ابراهيم السيد محمد طلعت - بملك سن ام - الزاويه كوبرى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرى محمد ابراهيم ايمان -  166

  سعده الدين سعد احمد خالد - بملك رمضان من العاشر شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كلبوش طالب موسى ابراهيم وداد -  167

  موسى ابراهيم محمد - بملك مسير منيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 78154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد محمد محمد -  168

  عيد احمد على محمد - بملك بلطيم - ببلطيم الشرقيه المساكن الصناعيه المدينه اما - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد قطب احمد -  169

  عبدالجواد احمد قطب محمد - بملك الغنيمى قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمد محمد عبدالحميد -  170

  مبروك محمد محمد الشحات - بملك السحايت - السمراء العزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد السيد مسعد -  171

  عبدالجواد احمد السيد محمود - بملك الشيخ عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب ابراهيم ماهر طارق -  172

  النبى حسب ابراهيم ماهر - بملك حسين كمال عزبه - 7 طلمبات ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمد محمد الشحات -  173

  مبروك محمد محمد عبدالحميد - بملك السحايت - السمراء العزبه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه منصور عبدالمطلب رشدى عبدالمطلب -  174

  عبدالمجيد خليفه عاليه - بملك حليس - البحر عزبه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز السيد الباز محمد -  175

  السيد الباز محمد احمد - بملك القادسيه 6 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حامد ابراهيم محمد -  176

  عامر عبدالمالك مصباح ابراهيم/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد فريج العيسوى اسامه -  177

  عميره هالل ابراهيم محمد - بملك االطباء حى - طالب ابى بن على شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد خميس محمد محمود منصور -  178

  خميس محمد محمود طه - بملك البلد قلين - الشابى ابوالقاسم شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السخاوى مليجى حنفى اشرف محمود -  179

  مرزوق محمود فكريه - بملك قلين منيه طريق اول ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمود جمال خالد -  180

  نوفل محفوظ عبدالقادر محمد - بملك االرز كوم قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشكوشه محمد وفا محمد احمد -  181

  لغبارىا وفا متولى وليد - بملك دعدور صالح شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوصالح محمد سالمه سيداحمد عايده -  182

  قدره محمد السيد صبرى - بملك السلخانه امام الغانميه - البرلس برج - بلطيم ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 85486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالعاطى عادل عبدالعاطى -  183

  عبدالعزيز عبدالعاطى عادل - بملك المنصور 77 قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على حسن على -  184

 سالم على حسن على محمد/ بملك الطرفاية 7 قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز كمال عبدالعزيز ضياء -  185

  عبدالعزيز كمال عبدالعزيز - بملك الجزار قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 77739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى احمد محمد السعيد خيرى -  186

  فضل عبدالرازق عبدالرازق مجدى - بملك عبدالتواب عبدالجليل مع الفاتح بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 77739    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى احمد محمد السعيد خيرى -  187

  المالح عيسى على ابراهيم احمد - بملك الحلو بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ محمد رشاد عصام -  188

  الصباغ محمد رشاد عصام - بملك البرلس برج - مبارك الشيخ قريه - بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 61148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البراوى جاد عبدالمنعم مصباح -  189

  البدوى السيد كمال فاطمه - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى احمد محمد ابراهيم -  190

  محمد احمد عبدالمنعم خالد - بملك الخريجين 3 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك على محمد وفيق -  191

 مبروك على محمد - بملك السالم تجمع قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد محمد يسرى فاضل -  192

  عيد احمد محمد يسرى - بملك الحجنه كوم - ابوقطفه شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاشه عبداللطيف محمد السيد حمدى -  193

 القللى الحميد عبد محمد عبدالهادى/ شنوبملك- الشناوى رزقه قرية  ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 60808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد حسن على محمود -  194

 جبر ابراهيم نعمان عزالدين - الى تعدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب السيد شحاته محمد -  195

  سعد السيد عبدالعزيز دمحم - بملك 48 رقم 15 شارع - االداريه النيابه تقسيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 65948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبكى على محمد متولى عماد -  196

  الجندى عرفه رجب راشد - بملك الحمراء قريه - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره محمد محمد نرمين -  197

  غزاله عبدهللا عبدالعزيز عليوه - بملك ابوسكين قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 65114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى حسن على عبدالفتاح -  198

 السمكية الثروة لتنمية العامة الهيئة/ بملك 7 طلمبات بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار عبدالحق عزت عاصم -  199

  عبدالغفار عبدالحق عزت عاشور - بملك الجرايده - الوداد ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا حسن الغريب احمد اسالم -  200

  صالح احمد على السيد - بملك طنطا شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالقادر الدياسطى عبدالقادر -  201

  صالح مصطفى سالم محمد - بملك ابشان - الشواديه كوبرى ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد محمد -  202

  عبدالصمد عبدهللا عبدالناصر - بملك الناصريه قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 65114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى حسن على الفتاح عبد -  203

 السمكية الثروة لتنمية العامة الهيئة/ بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 65114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى حسن على الفتاح عبد -  204

 الدولة امالك هيئة/بملك 7 طلمبات بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 71963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد على يوسف محمد احمد -  205

 الشامى على احمد عبدالحكيم - بملك ابوسكين تفتيش قريه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر -  206

  زيدان محمد يوسف حسن - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر ابوشعيشع محمد السيد محمد -  207

  اسماعيل صبره سليمان عبدهللا - بملك الجرايده ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  نوانالع تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم محمد ابراهيم -  208

  سالم السيد حسن سماح - بملك الشيخ كفر موقف امام - غازى سيدى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشكوشه حسن يوسف السيد حسن -  209

  النهرى محمد جابر سامى - بملك المصيف طريق - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد السيد امال -  210

  بالجرايده المجتمع تنميه جمعيه - بملك الجرايده ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 85505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ادريس عبدالمنعم حماده -  211

  ابراهيم صالح محمد صالح - بملك على محمد قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحى ابوالعنين الزاهى رمزى -  212

 عبدالحى ابوالعنين الزاهى/بملك الحجر كوم ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمرى محمد الشحات محمد -  213

 العزيز عبد سمير سامح/ بملك_التقوى شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابراهيم ممدوح طارق محمود -  214

 على ابراهيم ممدوح طارق/ الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى على محمد هالل نعمه -  215

 العشرى حمدا كامل محمد رجب/ بملك البرج -البرلس-بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجليل عبد العاطى عبد البسيونى ياسر احمد -  216

 احمد محمد احمد على/ بملك_المنصور36 قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرمز محمد مصطفى ياسين -  217

 قرمز محمد مصطفى/ بملك مصر بنك امام- الثورة ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد عبدالدايم محمود عمرو -  218

 الفرارجى على عبدالحى النبى حسب اميمه/ بملك بلقاس موقف امام-الجرايدة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد عبدهللا حسان -  219

 فايد على امين ثناء بملك - طنطا كفرالشيخ طريق - الحمراوى ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 67208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هويدى عبدالعال زكى رمضان زكى -  220

 هويدى زكى رمضان محمد/ بملك 2 رقم محل  البرلس- البهلول ش -بلطيم بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قشالن احمد السيد صابر ناديه -  221

 الخواجة غازى غازى فهمى/ بملك البرج-البرلس-بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمد على ربيع محمد -  222

 زيدان محمد على ربيع/ بملك_ الشراقوة46 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 40236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوة محمد ابراهيم محمد -  223

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدالمنعم عبدالحليم عبدالمنعم -  224

 عبدالجيد محمد زوزان/بملك بلشاشة قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على اسماعيل السعيد هللا عبد -  225

 رضوان حسن محمود ومحمد رضوان حسن محمود احمد/ بملك الراشدين الخلفاء شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة السبع -  226

 الغنام الباقى عبد محمد خضره/بملك_الناحيتين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيشع ابو غازى محمد هانم -  227

 الفتوح ابو فؤاد احمد ممدوح/ بملك_الفاروق شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 64165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى على بسيونى على -  228

 ابوسمره عبدهللا حلمى امل/ الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن ابراهيم نجوى -  229

 الديب يوسف زكى السيد/بملك الجرايده ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزه السالم عبد زيان صباح -  230

 بدر حسن السيد صالح/ بملك_عمير شباس ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حنا جبران عماد -  231

 اسماعيل على محمد ابراهيم بملك - المحطه قلين المدارس - شارع 6 رقم عقار ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 67208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هويدى عبدالعال زكى رمضان زكى -  232

 هويدى زكى رمضان محمد/ بملك البرلس-البهلول ش-بلطيم ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 67208    برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، هويدى عبدالعال زكى رمضان زكى -  233

 هويدى زكى رمضان محمد/ بملك البرلس- البهلول ش- بلطيم بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم زكى محمد حسام -  234

 الشباسى يوسف عبدالمجيد زغلول/ بملك عارف عبدالسالم ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم زكى محمد حسام -  235

 حسن السيد محمد احمد/ بملك القدس ش-2 تقسيم 5 بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف خليل ايمن محمد -  236

 شعيب احمد رشاد ايمن/ بملك الثابت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 74862    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكتبى محمد كامل حسين كامل -  237

 غال سالم محمد احمد بملك - المرسى مسجد خلف - الجمهوريه شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 56671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم ذكى محمد حسام -  238

 الشباسى يوسف عبدالمجيد زغلول/ بملك عارف عبدالسالم ش بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 74862    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكتبى محمد كامل حسين كامل -  239

  غالى سالم محمد احمد بملك - المرسى مسجد خلف - الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 85521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقل محمد عقل الجواد عبد اسالم -  240

 منصور السباعى هللا عبد محمد/ بملك_ عمير شباس العمومى الشارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد محمد ماهر -  241

 شعبان زهران حسين ممدوح/ بملك ابوعيشة قيرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيبه محمد عبدالفتاح وجنات -  242

 خالد محمد محمد محمد بشير/ بملك العاقولة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85548    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد عبدالشافى حمدى -  243

 الحمادى محمد عبدالشافى محمد/بملك الحمادى عبدالشافى 0ع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه يوسف عبدالمحسن جمال محمد -  244

 سالمه يوسف عبدالمحسن جمال/ بملك المثلث ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى على محمد انور احمد -  245

 الحداد ابراهيم سعدية/ بملك صندال ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى عبدالفتاح محمد عبدالفتاح -  246

 السحت محمد  متولى عبدالفتاح محمد/ بملك يوسف الحاج- الزاوية كوبرى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد فؤاد على محمد -  247

 حامد فؤاد على/ بملك الزعفران ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى احمد على هدى -  248

 المير عبدالمنعم دمحمو عالء/ بملك مسير طريق- سخا ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى حسن سعد محمد -  249

 المزين غازى حسن سعد/ بملك الناحية داير ش- القصب محلة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزباوى محمود صبرى اشرف -  250

  الفقى عبدالسالم قطب راضين بملك - الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه مصطفى منير مدحت محمد -  251

 عرفه على مصطفى منير مدحت/بملك الزعفران- عرفه ابو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 68285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفتى عطيه عطيه السيد مصطفى -  252

 ابراهيم محمد شاديه/بملك المحطة قلين -الزمالك ش/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليان عبدالحفيظ محمد ابراهيم -  253

 حسن محمد وفاء/ بملك الزعفران ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 82725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالرحمن عبدالحى عطيه -  254

 صالح محمد عنان السيد/ بملك البريد مكتب بجوار البحر ش- البيضاء القنطرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 82725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالرحمن عبدالحى عطيه -  255

 عنان محمد السيد/ بملك البحر ش- البيضاء القنطرة بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج ابراهيم السيد ابراهيم اشرف -  256

 شهاب محمد عبدالمولى مجدى/ بملك الخولى مطعم بجوار المأمون الخليفة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 38349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج القمصان ابو هللا عبد محمد -  257

 شلبى صبره محمد سماحه محمد/ الحجربملك كوم قرية/الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان رزق ابراهيم احمد -  258

 ابراهيم محمد عبدالفتاح حسينه/بملك العباسية قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا حسن محمد السيد احمد -  259

 ندا حسن محمد السيد/ بملك الغربية الشقف قرية-يوليو 23 ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كفافى حامد محمد عبير -  260

 مسعود محمد السيد فضل/ بملك الكفرالشرقى- ابوعويضة قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كفافى حامد محمد عبير -  261

 مسعود محمد السيد فضل/ بملك الكفرالشرقى- ابوعويضة قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 84215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل حماده احمد السيد -  262

 محمد حسن رمضان/ بملك البلد قلين- اسماعيل مصطفى الشيخ ش 9 رقم عقار/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 61591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد مجاهد سعد فتحى رفعت -  263

 السيد فاروق منى/ بملك الصرف ماكينة 11-بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 61591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد مجاهد سعد فتحى رفعت -  264

 االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 82725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالرحمن عبدالحى عطيه -  265

 صالح محمد عنان السيد/ بملك البريد مكتب بجوار البحر ش- بيضاءال القنطرة بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه السيد عبدهللا السيد -  266

 مغنم عبدالفتاح السعيد عبدالفتاح/ بملك المركز ش-الشقف ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف كمال سعد محمد -  267

 عتمان يوسف كمال سعد/بملك الضبعة قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 82412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد فكرى -  268

 حواس احمد حسين امل/ بملك الشيخ0ع تبع زايد0 ع/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عبدالحميد السعيد حامد محمد -  269

 النجار عبدالحميد السعيد حامد/ بملك الشمارقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 85546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى عبدالحميد بسيونى عادل -  270

 عثمان محمد احمد زينب/ بملك االسكندرية ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 59945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماريه قدرى رضا قدرى -  271

  جرجس عايده - بملك المهندس النبوى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 59945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماريه قدرى رضا قدرى -  272

 يوسف جرجس عايده - بملك المهندس النبوى شارع 1  بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 76479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العافى السيد فوزى دمحم -  273

  العافى عبده السيد فوزى - بملك اللبان الشيخ شارع من متفرع - طلحه سيدى شارع 9 - الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم محمد السيد عادل -  274

 ابراهيم على غانم  حسنى محمد/ بملك الفيروز 3 قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بسيونى السيد محمد -  275

 احمد محمود محمد عبير/ بملك هيكل ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد اسماعيل احمد -  276

  عيسى محمد اسماعيل محمد - بملك 8 شقه - الرابع الدور مدخل 2 عماره الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 68610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع الشربينى حمد السيد -  277

 االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 71783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش حسن العجمى السيد جيهان -  278

  محمد عبدالحميد مفيده - بملك معاويه شارع - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 59945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماريه قدرى رضا قدرى -  279

  جرجس عايده - بملك المهندس النبوى شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85558    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البجالتى السيد حلمى نسيم محمود -  280

  البجالتى السيد حلمى ونسيم البجالتى السيد حلمى عادل - بملك رمضان من العاشر شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صحصاح عبدالمقصود عبدالغفار اليمنى عماد -  281

  صحصاح عبدالفتاح اشرف عبدالفتاح - بملك صحصاح شارع - مسير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد صالح ريم -  282

  الحايس محمود عبدالفتاح ايمن - بملك الصديق ابوبكر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلتاجى احمد احمد محمد طه -  283

  حسن عبدالحميد مسعد محمد - بملك ابوسعيد عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كساب على عباس جالل االء -  284

  عسكر بسيونى عبدالجواد رافت - بملك سالم صالح شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار محمد فرمان مصطفى -  285

  عبدالغفار محمد فرمان - بملك ابشان قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السطوحى محمد عنتر شيماء -  286

 مصطفى احمد خفاجى خالد - بملك الحمراء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى عدوى محمد حماده -  287

  عدوى غازى عدوى محمد - بملك الكوم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط احمد زكى صالح زكى عبدالرحمن -  288

  احمد زكى صالح زكى/  بملك النحاس عبدهللا عشار 15 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 57479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى السيد مصطفى محمد -  289

 هللا ولى توفيق محمد على/ بملك مسير قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد عبدالمعطى صبرى محمود -  290

  عياد عبدالمعطى عبدالمعطى صبرى - بملك الربع - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدهللا عبدهللا احمد -  291

  عبدهللا السيد عبدهللا عبدهللا - بملك يوسف ام قريه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 85553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى مصطفى عبدالرؤف اسالم -  292

  حسين امام رجب تامر - بملك( 1)  برج - الصيانه ابراج ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده السيد احمد -  293

  حبيب احمد رمضان زكريا - بملك البحر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمد حامد امال -  294

  النجار احمد محمد السيد على - بملك الشرطه نقطه بجوار - غازى سيدى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد السيد محمد -  295

  عبدالجواد احمد السيد هانى - بملك الشيخ عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته ابراهيم الشاملى محمد -  296

  اليمانى عبدالعظيم فتحى نهله - بملك مسير طريق - يونس عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 83173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ثابت كامل بوسى -  297

  مرسى احمد محمد السيد - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى سعد عطيه وسيم -  298

  مصطفى عبدالحميد عطا عادل محمد - بملك الشرقى الكفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين احمد عبدالعزيز حمدى -  299

  الحديدى ابوالخير ابراهيم سومه - بملك الجديه 44 قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى على غازى سماح -  300

 بنات فارس سليمان محمد محمد/ بملك خليل السيد طريق على سعد 0ع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشعل احمد السيد عيد تامر -  301

  المفت مصطفى هللا عطا فكرى - بملك الدستور برج - الجيش شارع امتداد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهوت عبداللطيف حسن بسيونى -  302

  بهوت عبداللطيف حسن حسن - بملك الشهابيه قريه - بلطيم ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدالمنعم عبدالحليم لمنعمعبدا -  303

 السيد عبدالجيد محمد زوزان - بملك بلشاشه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد احمد سوزان -  304

  المرسى محمد احمد ممدوح - بملك الجالء شارع - ابودشيش حى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دهيم على عبدالعزيز محمد وليد -  305

 دهيم على عبدالعزيز ابراهيم/ بملم الخاشعة 62 قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان طه سمير احمد -  306

 محمد اليمانى البسطاوى سعيده/ بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشير هللا فتح صابر محمد نسمه -  307

  الخواجه غازى محمد عاطف - بملك البرلس - الجبانه شارع - شورى- - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 62844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعداوى لطفى السيد عبير -  308

  ابراهيم ابوشعيشع محمد محمد - بملك الدستور تقاطه - الثوره شارع 16 - الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبده محمد احمد محمد -  309

  فوده سينح نبيه عصمت - بملك ابوبدوى قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز الشحات اسالم ابتسام -  310

 احمد فؤاد احمد محسن/ بملك اول تعاون قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 84246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى عبدالحميد يسرى مصطفى -  311

 غازى عبدالحميد يسرى محمد/ بملك الطويل الكوم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 84246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى عبدالحميد يسرى مصطفى -  312

 المتولى يوسف بكر/ بملك الطويل الكوم بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فيود محمد احمد ممدوح احمد -  313

  فيود محمد احمد ممدوح - بملك اريمون ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 84246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى عبدالحميد يسرى مصطفى -  314

 غازى عبدالحميد يسرى محمد/بملك الطويل الكوم بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم التوابتى عاطف محمد على -  315

  عطيه احمد رمضان - بملك سلطان فوده عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النيل محمد محمد ابراهيم كارم -  316

  السيد محمد على محمد - بملك الجديد التقسيم - البرلس برج - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 58406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس بشرى سليم كاميليا -  317

  عبده محمد خلف احمد -2  عبده محمد خلف محمد - 1 - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190417 يختار وفي 85520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدالمنعم عبدالحليم عبدالمنعم -  318

  السيد عبدالجيد محمد زوزان - بملك بلشاشه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 85520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدالمنعم عبدالحليم عبدالمنعم -  319

 عبدالجيد محمد زوزان/بملك بلشاشة قرية بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 78533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوليله ابراهيم حسن عبدالحميد خيرى -  320

 ابوليله ابراهيم صابر صابر محمد/ بملك الموظفين ارض-البرلس-الربع-بلطيم ،:   الـتأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 78533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوليله ابراهيم حسن عبدالحميد خيرى -  321

 ابوليله ابراهيم صابر محمد/ بملك الشرطة لضباط يناير 25 جمعية بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 81572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام ابراهيم ندا عبدالواحد اسامه -  322

  رزق مصطفى رزق سمير - بملك الفندقيه مدرسه امام اسكندريه شارع - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  نالعنوا تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 84614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده دومه هللا فتح صالح -  323

 ابراهيم سالمة مصطفى محمد/ الملك تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 83886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين على على السعيد السعيد -  324

  على على السعيد السعيد - بملك - البرلس برج - الثالثه المرحله الجونه ارض 166 قطعه/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى متولى بدوى نبيل -  325

  النجار السيد منصور عبدالحميد - بملك المروه مجمع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه شعبان عبدالباسط نجاح -  326

  صالح سالمه شعبان عبدالباسط - بملك سالمه عزبه البحيره شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 84614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده دومه هللا فتح صالح -  327

 ابراهيم سالمة مصطفى محمد/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى محمد عبدهللا حسين -  328

  الشبعان احمد محمد عزايم حامد - بملك الشبعان عزبه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 78533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليله ابو ابراهيم حسن عبدالحميد خيرى -  329

 صابر صابر محمد/ بملك الموظفين ارض-البرلس -الربع- بلطيم بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 ابوليله ابراهيم

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85589    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، الشربينى عبدالحليم الشربينى ايمن -  330

  النصراوى محمد فكيه محمد - بملك النيل شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اغا ابوالفتوح غنيم محمد -  331

  اغا احمد ابوالفتوح غنيم - بملك الثوره شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه اسماعيل شحاته محمود -  332

  غازى غانم ابراهيم منال - بملك االبعاديه قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد حسين رضا -  333

 احمد عزب احمد سامى/ بملك يوسف الحاج عزبة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 74284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن -  334

  الشامى احمد احمد محمود - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح سالمه السيد شهاب محمد -  335

  صالح سالمه على السيد - بملك صالح سالمه - على الحاج عزبه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف ابراهيم فوزى عادل محمد -  336

  عبداللطيف ابراهيم فوزى عادل - بملك الزواوى سعد شارع 63 ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى الحمادى محمد السيد -  337

 عبدهللا على محمد عاشور/ بملك زوبع قرية ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى الحمادى محمد السيد -  338

 السعداوى الحمادى محمد جمعه/ بملك زوبع قرية بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف سليمان على وليد -  339

 البسيونى على جمعه احمد/بملك الشرقى الكفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 52683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان عفيفى شعبان صبحى -  340

 زيدان عفيفى شعبان صبحى/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين على عبده محمد -  341

  حسين على عبده محمد هشام - بملك زهدى تقسيم - االندلس شارع 14 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب احمد فوزى محمد -  342

  يوسف على يوسف محمد - بملك على محمد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوي الحمادي محمد السيد -  343

 عبدهللا على محمد عاشور/ بملك زوبع قرية بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوريشه محمد ابراهيم رضا -  344

  ابوريشه حسن محمد ابراهيم - بملك السوق شارع - الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم ابراهيم جمعه محمد -  345

  جمعه محمد محمد فوزيه - بملك الحصفه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى هللا جاب محمد حجازى محمد -  346

 ابوكمون عيسى عيسى عيسى - بملك  البرلس برج - الجونه ارض 156 قطعه/ الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى متولى بدوى السعيد -  347

  عبدالقادر احمد تامر - بملك الصفا مجمع ،:   رالـتأشي

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 85601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد السيد اسامه -  348

  عبدالجواد محمد السعيد صابر - بملك بقلوله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى على حافظ على عارف -  349

  النعمانى داود محمد شعبان محمد - بملك الموقف بجوار بطيطه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا عبدالعاطى فتحى محمد -  350

  ندا عبدالعاطى فتحى حمد فتحى - بملك االسراء شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 75977    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السيد حافظ السيد احمد -  351

  عبده حافظ السيد احمد - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 64577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالباقى محمد طارق -  352

 االخر الرئيسى المحالت جميع الغى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنفاش امبابى محمد خيرى -  353

 كنفاش احمد امبابى محمد - بملك البوغاز - شارع/  البرلس برج - بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سراج حسن محمد حمدى -  354

  العطافى يوسف سامى - بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى حعبدالفتا حسن محمد -  355

  السحت متولى عبدالفتاح حسن - بملك عبدالشافى عزبه - سن ام ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد على جمال شيماء -  356

  جابر عبدالعزيز عبدالعظيم رفيق - بملك الترعه شارع - البكاتوش قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب عبداللطيف ابراهيم محمود -  357

  غريب عبداللطيف ابراهيم احمد - بملك السالم تجمع - قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 56256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد بدير سعد -  358

  حسن عبدالقادر محروس مها - بملك المركز شارع -الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 47517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سلطان السيد المعطى عبد -  359

 هللا فضل حسين فتحيه - بملك بالل عزبه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق مهران محمد بهيه -  360

  احمد يوسف السباعى محمود - بملك بقلوله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد محمود فرج -  361

  فرج على محمد محمود - بملك السنجابى عزبه - الكبير المسجد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85609    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، جابر عبدالعزيز عبدالعظيم رفيق -  362

  الخولى على جمال شيماء -بملك البكاتوش ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى عوض محمد السيد عزت حمدى -  363

  فضيل ابوالمجد عبدربه سعيد احمد - بملك البرلس برج - شورى - بلطيم ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر عبدالعزيز عبدالعظيم نوره -  364

  جابر عبدالعزيز عبدالعظيم رفيق - بملك البكاتوش الترعه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 47517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سلطان السيد عبدالمعطى -  365

  هللا فضل حسين فتحيه - بملك بالل عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 47517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سلطان السيد عبدالمعطى -  366

 هللا فضل حسين فتحيه/ بملك -المثلث بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على عبدالواحد عبدالعزيز سمير -  367

 ابراهيم محمد سليمان عبداللطيف - بملك غازى سيدى - الحالفى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 85611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمود صابر محمود -  368

  عيد محمود ابراهيم محمد - بملك المعهد ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85617    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد بكر رحاب -  369

  مصطفى بدير بدير حسن - بملك البنا قريه ،:   الـتأشير

 تم 20190422 تاريخ وفي 85635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان عبدالخالق عبدالحميد محمد عبدالرحمن -  370

  سرحان عبدالخالق عبدالحميد محمد - بملك اول تعاون قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عطيه عبدالسميع محمد -  371

  السيد عطيه عبدالسميع جميل - بملك الشمارقه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد ابوالخير عبدالناصر خالد -  372

  عطيه محمد ابوالخير عبدالناصر - بملك السريا قريه ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى ابراهيم احمد صبرى -  373

  عيسى ابراهيم احمد السعيد - بملك البرلس - البنائين ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف يوسف مصطفى يوسف محمد -  374

  شريف يوسف مصطفى يوسف - بملك سن ام - الزقم عزبه ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحبح مسعود سعد سهام -  375

  يوسف هللا فتح على عادل - بملك مبارك شارع البيضاء القنطره ،:   الـتأشير

 وصف،  انالعنو تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد على سعد تامر -  376

  سعد على سعد محمد - بملك خميس عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 76077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم حسن مصطفى محمد -  377

  عبدالدايم حسن مصطفى محمد - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه احمد عبدالقادر عاطف خالف -  378

  عبدالقادر عاطف عبدالقادر - بملك - بملك الحالفى قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر على رمزى رمضان -  379

  هللا جاد عبدالجليل السيد - بملك المستشفى شارع البلد قلين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 76790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الشيخ عنتر مصطفى محمود -  380

 الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور اسماعيل اسماعيل وفا محمد -  381

 حسن جمعه محمد - بملك البرلس - االهلى البنك امام االسكان وزاره مساكن 1 عقار 12 رقم محل - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

  السيد

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر متولى متولى محمد محمد -  382

  حسن محمد اشرف احمد - بملك الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه السيد عطيه مديحه -  383

  اليمانى امين فوزيه - بملك ابشان ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 76790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الشيخ عنتر مصطفى محمود -  384

 الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام محمود قدرى محمود -  385

  سيداحمد على رمضان محمد - بملك حازف قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد حسين مسعد -  386

  شعبان  حسين السيد حسين  - بملك 1 الحالفى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشرف كريم محمود محمد محمود -  387

  مشرف كريم محمود محمد - بملك مشرف عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود محمد منى -  388

  عبيد عبدالعال احمد محمد - بملك 5 محطه تيره قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالواحد اسماعيل مرفت -  389

 ابوالسيد عبدهللا مختار وليد بملك/  الحمراء  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 85632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالدايم ماهر اسامه -  390

  الحداد مجاهد عبدهللا ايمان - بملك الدينى المعهد شارع - بلطيم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيشينى الشوادفى محمد طه حليوه -  391

  خليل محمد محمد محمد - بملك مسير ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد امين احمد محمد -  392

 خليل محمد امين احمد سامح - بملك البرلس - الجمله سوق - الوكايل شارع - بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحميد احمد عبدالرازق -  393

 الجندى عبدالحميد احمد عبدهللا/ملك المحطة ش- مسير ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عثمان عبدالقادر مصطفى -  394

  مصطفى عثمان عبدالقادر - بملك رمضان من العاشر شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن على محمود هاشم هانى -  395

 الصفاوى عطيه مصطفى - بملك الخريجين 6 قريه - القادسيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فتح محمد السيد عبده محمد -  396

  هللا فتح محمد السيد عبده - بملك قلينى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالحفيظ حسين عبدالحفيظ -  397

  ابوزيد محمود سعد هشام - بملك عبدالاله عزبه الشمارقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم كامل عليوه ذكرى -  398

 سالم الشاملى سالم والء/ ملك سالمة منشأة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم شحاته على عبدالسالم عاطف -  399

  صقر جوده خليل حاتم - بملك الوليد بن خالد شارع المحطه قلين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته سالمه سليمان هانى -  400

  مقلد محمود صالح يحى - بملك الدمرداش حى - والثوره السوق شارع - بالرياض مقلد برج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه هللا فتح متولى نضال -  401

  هللا فتح متولى السيد - بملك الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمود شلبى محمود انسانيه -  402

  اسماعيل محمد احمد السيد محمود - بملك متبول ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دويدار محمد قطب عادل -  403

 عبدهللا غازى ابراهيم عبدالناصر/ ملك البرلس-الشرقى العياش-بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 76866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد فرحات عثمان محمد رفيق -  404

  ابوخاليا عبدالعزيز خيرهللا - بملك البكاتوش - الرئيسى المحطه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد صالح شرين -  405

  النواصره محمد طلحه صابر - بملك االيمان مسجد مقابل 5 صنايع تقسيم ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى عبدالجيد العابدين زين اسامه -  406

  الشامى رزق عبدالجيد رزق - بملك لسالبر برج - الجونه ارض  ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 70385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم مصطفى محمود محمد -  407

 مصطفى محمود حماده - بملك الدولى الطريق - ابوسعيد شارع - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجاه مصطفى السيد هديه -  408

  رضوان اسماعيل فرحات اشرف - بملك قونه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 85649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد ابوزيد اسماعيل -  409

  حسين البدراوى محمد مايسه - بملك زيدان ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى الشاملى مصطفى محمد عظيمه -  410

  شلبى الشاملى مصطفى عبدالعزيز - بملك نصره قريه ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد مصطفى السيد عبدالرحمن -  411

  عبده السيد فوزى دعاء - بملك ماهر احمد شارع من متفرع ابوورده شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 82412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد فكرى -  412

 احمد محمد احمد فكرى - بملك النقراشى شارع بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض انور سمير دينا -  413

  عوض انور سمير - بملك الرصيف ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 65587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج عبدالمحسن الدين صالح هشام -  414

  البزاوى صلحه السعيد محمد عبدالرحمن - بملك زغدان 1 رقم شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 65587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج عبدالمحسن الدين صالح هشام -  415

 حامد محمد حامد/بملك-التجاريه المدينه13شارع-2رقم عقار الشيخ كفر بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 82412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد فكرى -  416

 احمد محمد احمد فكرى - بملك النقراشى شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 65587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج عبدالمحسن الدين صالح هشام -  417

  البزاوى صلحه السعيد محمد عبدالرحمن - بملك زغدان 1 رقم شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل شعبان محمد ياسر -  418

  مرسى محروس خميس - بملك الرصيف 7 طلمبات ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 74482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد غريب احمد -  419

  عبدالجواد احمد محمد غريب - بملك الزعفران بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرابلى اسماعيل سعيد عزه -  420

  ابوالجدايل محمد محمد ابراهيم - بملك قونه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب رمضان عبدالوهاب رمضان -  421

  مجاهد محمد جماالت - بملك ريا ابو قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه احمد ابراهيم شريف -  422

  احمد ابراهيم نصر - بملك الزعفران - فلاير عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد حازم -  423

  حسن محمد بسيونى عبدالمقتدر محمد - بملك الرياض - الشيخ كفر طريق - العرب نصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تليمه عبدالفتاح محمد ساميه -  424

  احمد محمد منصور - بملك زهدى تقسيم الجديده العزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سالمة حسين سالمة انور -  425

 حجازى محمد عزت اسماعيل/ ملك الرياض كوبرى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود محمد عالء -  426

  موسى مصطفى موسى ناصر  بملك - الزعفران ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزاله ابراهيم عثمان جبر عبدالرحمن -  427

  غزاله ابراهيم عثمان جبر عبدالرحمن - بملك الرغامه ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 81132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريحان محمد حسن رزق -  428

  البنا غازى على سعد شكرى - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى السيد بسيونى عابدين كمال -  429

  بسيونى عابدين مسعد - بملك البرلس - مبارك الشيخ مدرسه شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد عبدالفتاح محمود حسام -  430

  عبدالجليل مختار نجاه - بملك ابومصطفى - مخالى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 85668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالواحد عطا شفيق -  431

  محمد احمد جمال - بملك خليل السيد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 74482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد غريب احمد -  432

  عبدالجواد احمد محمد غريب - بملك الزعفران ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 74482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد غريب احمد -  433

 عبدالجواد احمد غريب - بملك - الزعفران قريه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 85677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدنى ياقوت احمد السيد -  434

 المدنى ياقوت احمد ربيع/ملك تيره غرب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 79550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف كامل وهبه رضى -  435

 يوسف كامل وهبه رضى/ الملك تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 68945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار اسماعيل عبدالرازق اسامه -  436

  عمار اسماعيل عبدالرازق محمد بملك - بلطيم -  الثالثاء سوق - الربع/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 85678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج عطيه مرزوق على حمدى -  437

  فراج عطيه مرزوق على احمد - بملك الحلميه قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 85681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يدك عبدالمجيد طلعت شريف -  438

  يدك السيد عبدالمجيد طلعت - بملك مسير ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 85674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى اسماعيل محمد احمد -  439

  عبدالعال طه على محمد - بملك السوق شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 85673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل على محمد -  440

  ابراهيم خليل على جبر - بملك القزازين ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 85679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالوهاب محمد عبدالوهاب -  441

  احمد حسن حمدى - بملك نصره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 85672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبجى احمد احمد عبدالحليم عماد -  442

  ببلطيم المحليه الوحده - بملك الجمله سوق - - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 85675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد مسعود حيدر سعاد -  443

  احمد محمدى عبدالحكيم - بملك الزاوى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 85680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر ابواليزيد عمر ريم -  444

  داود السيد الششتاوى زينب - بملك المردومه الترعه - الشقف قريه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 58793    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد ايهاب -  445

  مجاهد سليمان محمد احمد - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 85671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى محمد عبدالعزيز محمد -  446

  الروينى جبر ابراهيم نجات - بملك الحمراوى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 85676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على عبدالحميد هللا فتح محمد -  447

  شمخ ابراهيم يحيى نجفه - بملك دقميره - االتحاد ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 65905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد حسن حسنى احمد -  448

  محمود السعيد محمود عالء بملك - القديم المرور شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 65905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد حسن حسنى احمد -  449

 العشرى محمد السيد يوسف/  بملك  االستاد امام بورسعيد شارع/  بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 65905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيادى صالح السيد حسن حسنى احمد -  450

 محمود السعيد محمود عالء بملك - القديم المرور شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 85684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن رمضان سمير فانيا -  451

  مصطفى عبدالرؤوف محمد - بملك - رمضان من العاشر شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 85682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابوالسعود ابراهيم عبير -  452

  عقبه محمود عباس عنتر - بملك - اماى رزقه قريه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 85683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى عبدالعزيز محمد السعيد محمد -  453

  الجوهرى عبدالعزيز محمد السعيد بملك - المنشلين ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحى محمد فتحى محمود -  1

 الزراعيه الحاصالت تقاوى وتجاره انتاج - الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 74512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحايس عبدالحميد حامد سامح -  2

 وكهربائية الكترونية اجهزة وبيع صيانة مركز/الى تعدل:  التأشير

 تاريخ وفي 74512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلكترونية االجهزة لصيانة الحايس/ الى التجارى االسم  تعدل -  3

 وكهربائية الكترونية اجهزة وبيع صيانة مركز/الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190401

 تم20190401 تاريخ وفي 74512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والكهربائية االلكترونية االجهزة وبيع لصيانة الحايس -  4

 وكهربائية الكترونية اجهزة وبيع صيانة مركز/الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 83120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف اسماعيل عيسى ابراهيم -  5

 لحام ورشة/الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 60618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى الرحمن عبد على سامح -  6

 العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب - الى تعدل:  التأشير

 تجاريه وتوكيالت والواردات الصادرات على للرقابه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 60618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستيراد بكرى/  الى التجارى االسم تعدل -  7

 من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب - الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ

 تجاريه وتوكيالت والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 46048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالجيد على صبحى -  8

 على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما تصدير مكتب - الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 81720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالمنعم محمد عطيه -  9

 اخشاب وتجاره الى نجاره ورشه - الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 84646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى احمد محمد -  10

 عامه مقاوالت مكتب - الى تعدل

 تعديل تم20190404 تاريخ وفي 53866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتكاملة للمقاوالت الطحان ابراهيم/ الى تعدل -  11

 العقارى واالستثمار والتطوير متكامله مقاوالت مكتب - الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط

 وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 53866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان أحمد سيد سامى ابراهيم -  12

 العقارى واالستثمار والتطوير متكامله مقاوالت مكتب - الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 84209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالفتاح عبدالحفيظ هبه -  13

 (مراقبه كاميرات توريدالت) ليصبح التجاري للسجل التوريدات لمكتب نشاط بأضافة قام:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 64265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم عبدالغفار صبرين -  14

 وفاكهه خضر ثالجة/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 83660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريد بخيت سالمان حسينى وليد -  15

 النشاط ذات فى وتوريدات متكاملة عامة مقاوالت مكتب/ الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 60360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده بازيد محمد معوض محمود -  16

 سيارات غيار قطع/الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 62292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقدم محمد عبدالمنعم مها -  17

 االنترنت عدا فيما كمبيوتر خدمات/ الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 57648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم سعد السعيد عبده -  18

 البان تصنيع/ الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 84425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى عبدالجليل محمد عوض -  19

 بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية حظيرة/ الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 60808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد حسن على محمود -  20

 صحيه ادوات تجاره - الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 51532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم حسن مصطفى وحيد -  21

 زراعيه محاصيل تجاره - الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 73723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوار مصطفى احمد لطفيه -  22

 وكهربائيه منزليه ادوات تجاره - الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 83407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اماره احمد محمود راضى عبدالحليم -  23

 منزليه ادوات تجاره - الى تعدل:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 79885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل حسين رجب عبدهللا -  24

 الزراعيه الجرارات غيار وقطع عامه مقاوالت مكتب - الى تعدل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 48727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى الشربينى السيد جميل -  25

 االلبان منتجات جميع لتصنيع مصنع - الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 61148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البراوى جاد عبدالمنعم مصباح -  26

 مجمده ودواجن لحوم ثالجه - الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 82584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل فرج محمد احمد ابراهيم -  27

 بها االلبان وادرار وتجارتها  مواشى تربية حظيرة/الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 43731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيومى على السيد محمد السيد -  28

 كامل الى بلدى مخبز/الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 65114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى حسن على الفتاح عبد -  29

 سمكى مفرخ  اخر رئيسى/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 38349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج القمصان ابو هللا عبد محمد -  30

 بها االلبان وادرار وتجارتها ماشية تربية حظيرة/الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 84215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل حماده احمد السيد -  31

 (ترزى)والقمصان المالبس تفصيل/ الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 61591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد مجاهد سعد فتحى رفعت -  32

 بناء مواد تجارة/الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 61591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد مجاهد سعد فتحى رفعت -  33

 وتصدير استيراد مكتب/الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 68285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفتى عطيه عطيه السيد مصطفى -  34

 الهئية من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما وتصدير راداستي مكتب/ الى تعدل:  التأشير وصف

 والواردات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 57479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى السيد مصطفى محمد -  35

 وتجارتها زراعية محاصيل وانتاج ومناقصات مزايدات مكتب/ الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 82978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسيد عثمان ابراهيم ناصر حسام -  36

 وفاكهة خضار وكالة/الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 71222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيسى ابراهيم ابوالمجد احمد -  37

 وبعد والمصاحف الدينية والكتب والطباعة واالنترنت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما) وتوزيع نشر دار/الى تعدل:  التأشير

 (الالزمة التراخيص على الحصول

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 82736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعد عبدالعزيز سعد -  38

 وتجارتها اليا غذائيه مواد وتغليف تعبئه - الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 84859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد طلبه محمد وليد -  39

 وصياتها سيارات غيار قطع تجاره - الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 82025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صحصاح ابراهيم السعيد دياب محمد -  40

 القطن وتجارة زراعة/النشاط الى اضافه:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم20190417 تاريخ وفي 81483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيراميك لبيع مكاوى محمد/  الى التجارى االسم تعدل -  41

 صحيه وادوات سيراميك تجاره معرض - الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 81483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس السيد مكاوى محمد -  42

 صحيه وادوات سيراميك تجاره معرض - الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 60092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الدسوقى ابراهيم الدسوقى -  43

 (العسكرية المالبس عدا فيما) ومفروشات جاهزة مالبس تجارة/ الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 74961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى ايوب محمد عبدالرحمن -  44

 زراعية ومخصبات مبيدات بيع/ الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 56256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد بدير سعد -  45

 الخضر وبذور حقليه محاصيل تقاوى وانتاج ورقيه واسمده مبيدات/  الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 47517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سلطان السيد المعطى عبد -  46

 على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما تصدير مكتب - الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 75977   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السيد حافظ السيد احمد -  47

 جاهزه حلويات بيع - الى تعدل:  التأشير

،  اطالنش تعديل تم20190421 تاريخ وفي 72921   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبجى محمد عبدالغنى عبدالقادر ايمن -  48

 والفاكهه الخضار مزارع وتموين وامداد وفاكهه خضار وكاله - الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 63472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماريه عيد محمود نجالء -  49

 طبيه مستلزمات كهربائيه اجهزه ومفروشات ومكاتب اثاث - نظافه ادوات ورق -كتابيه ادوات توريدات مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 خدمات بدون وتصوير وكمبيوتر طباعه االت ومعدات االت غيار قطع وبطاريات كاوتش معامل واجهزه     االدويه ماعدا فيما

 معاونه وخدمات نظافه خدمات االنترنت

 وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 71351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد مسعد رجب وائل -  50

 ونجف كهربائيه ادوات تجاره - الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 48349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم عبدالسالم عبدالعزيز السيد -  51

 للبترول طاقه ومقاول وكيل - الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 67473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر موسى السيد رويده -  52

 ارز فراكة/ الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 84192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم ابراهيم الحبشى محمد ابراهيم -  53

 عامه مقاوالت مكتب - الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 67955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان مصبح نجاح سعد -  54

 ارز مضرب - الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 77096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف المرسى على حسن السيد محمد -  55

 نظافه واعمال عامه مقاوالت مكتب - الى تعدل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 82412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد فكرى -  56

 رخام وبيع تقطيع ورشة/ الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190428 تاريخ وفي 73225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيادى صالح ابراهيم محمد -  57

 كامل الى بلدى مخبز/الى تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190428 تاريخ وفي 82815   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زاهر محمود فرج محمد -  58

 قطن بذرة عصارة/ الى تعدل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدريف عبدالمجيد فرج عبدالمجيد -  1

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 81775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى البسيونى السيد محمود -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 85363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عادل رامي -  3

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 85376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطب يوسف حطب احمد اسامه -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج علي هللا عبد محمد -  5

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلحه العاطي عبد حسن رمضان محمد -  6

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف الفتاح عبد محمد محمد زياد -  7

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد سليمان محمد شريفة -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد بسيونى السيد -  9

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز فؤاد عبدالمنعم على -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محب سعد ناجى -  11

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد السيد امال -  12

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ادريس عبدالمنعم حماده -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف كمال سعد محمد -  14

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم محمد السيد عادل -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بسيونى السيد محمد -  16

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النيل محمد محمد ابراهيم كارم -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى متولى بدوى نبيل -  18

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 47517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سلطان السيد عبدالمعطى -  19

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على عبدالواحد عبدالعزيز سمير -  20

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عطيه عبدالسميع محمد -  21

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد مصطفى السيد عبدالرحمن -  22

 خاص: التأشير وصف،  كةالشر

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 85672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبجى احمد احمد عبدالحليم عماد -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 85675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد مسعود حيدر سعاد -  24

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 85353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقده محمد فرج محمد رمضان -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمري محمد السيد نوال -  26

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن على محمد احمد -  27

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد مصطفى رمضان -  28

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور محمود مصطفى محمود -  29

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريوني ابراهيم السيد ابراهيم محمود -  30

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سند نجيب محمد سند -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكالوى محمد ناجح احمد -  32

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد السيد مسعد -  33

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا حسن الغريب احمد اسالم -  34

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قشالن احمد السيد صابر ناديه -  35

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمد على ربيع محمد -  36

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليان عبدالحفيظ محمد ابراهيم -  37

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 82725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالرحمن عبدالحى عطيه -  38

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشير هللا فتح صابر محمد نسمه -  39

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى عبدالحليم الشربينى ايمن -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد على سعد تامر -  41

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دويدار محمد قطب عادل -  42

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل شعبان محمد ياسر -  43

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 85681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يدك عبدالمجيد طلعت شريف -  44

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 85354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التراس حسين علي ابراهيم سميحه -  45

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 85371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيري حسن قطب قطب هشام -  46

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد حسن رشدى حسن -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كروا السعيد الشافعى السعيد -  48

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغني احمد محفوظ السيد مسعد -  49

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد البدراوي الحسيني السيد -  50

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى محمود السيد بالل محمود -  51

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمد ايمن محمد -  52

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق حسن محمد جمال -  53

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد قطب احمد -  54

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى على محمد هالل نعمه -  56

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجليل عبد العاطى عبد البسيونى ياسر احمد -  57

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كفافى حامد محمد عبير -  58

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كفافى حامد محمد عبير -  59

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البجالتى السيد حلمى نسيم محمود -  60

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فيود محمد احمد ممدوح احمد -  61

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى محمد عبدهللا حسين -  62

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى عوض محمد السيد عزت حمدى -  63

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى ابراهيم احمد صبرى -  64

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجاه مصطفى السيد هديه -  65

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى الشاملى مصطفى محمد عظيمه -  66

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 85680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر ابواليزيد عمر ريم -  67

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح صادق ماهر احمد -  68

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 85374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم الزيني حسن ممدوح حسن -  69

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 85378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالموجود عصام ابراهيم -  70

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغزولى احمد عبدالرؤف نبيه محمد -  71

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطوبسى عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز -  72

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمة ابراهيم هللا عبد جمال مصطفى -  73

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تركي علي فهمي بركات ايهاب -  74

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى محمود السيد باسم -  75

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى يوسف محمود عزالدين -  76

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز السيد الباز محمد -  77

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة السبع -  78

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيشع ابو غازى محمد هانم -  79

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزباوى محمود صبرى اشرف -  80

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد احمد سوزان -  81

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دهيم على عبدالعزيز محمد وليد -  82

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد حسين رضا -  83

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر على رمزى رمضان -  84

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم شحاته على عبدالسالم عاطف -  85

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته سالمه سليمان هانى -  86

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى صالح محمد السيد ابراهيم -  87

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 85358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد السيد عطيه الشحات -  88

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد مصطفى محمود احمد -  89

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الجميل صالح محمد -  90

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليمى حسين محمد وائل -  91

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوده عوده عامر محمد -  92

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل على طه محمود طه -  93

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب عبدالغنى على فاطمه -  94

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد خميس محمد محمود منصور -  95

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاشه عبداللطيف محمد السيد حمدى -  96

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حنا جبران عماد -  97

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 67208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هويدى عبدالعال زكى رمضان زكى -  98

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى احمد على هدى -  99

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط احمد زكى صالح زكى عبدالرحمن -  100

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى سعد عطيه وسيم -  101

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين احمد عبدالعزيز حمدى -  102

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف سليمان على وليد -  103

 اصخ: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى عبدالفتاح حسن محمد -  104

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور اسماعيل اسماعيل وفا محمد -  105

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر متولى متولى محمد محمد -  106

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فتح محمد السيد عبده محمد -  107

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سالمة حسين سالمة انور -  108

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 65905   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد حسن حسنى احمد -  109

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد صابر صباح -  110

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب احمد يوسف عبدالمنعم دعاء -  111

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان الفتاح عبد طاهر احمد -  112

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عبدالحى غريب على -  113

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جاد عيد فوقيه -  114

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى طه صبحى سعاد -  115

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى القادر عبد المنعم عبد شريف -  116

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعد اسماعيل محمود -  117

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج صقر فرج ينعمادالد -  118

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالقادر الدياسطى عبدالقادر -  119

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد محمد -  120

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 65114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى حسن على الفتاح عبد -  121

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان رزق ابراهيم احمد -  122

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا حسن محمد السيد احمد -  123

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صحصاح عبدالمقصود عبدالغفار اليمنى عماد -  124

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز الشحات اسالم ابتسام -  125

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 84246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى عبدالحميد يسرى مصطفى -  126

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف يوسف مصطفى يوسف محمد -  127

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحبح مسعود سعد سهام -  128

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 85674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى اسماعيل محمد احمد -  129

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 85673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل على محمد -  130

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 60747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنزورى يوسف الشناوى عاطف -  131

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربرى مرسى محمد مرسى سامى -  132

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى صالح محمد السيد طه -  133

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات فرحات عبدالعزيز رمضان زينب -  134

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد احمد سعد محمد ابراهيم -  135

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد عطيه المنعم عبد ناديه -  136

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالب بيومي خضري عماد -  137

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك على صبرى جمعه -  138

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد السعيد محمد -  139

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمود جمال خالد -  140

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى احمد محمد ابراهيم -  141

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك على محمد وفيق -  142

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه يوسف عبدالمحسن جمال محمد -  143

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى على محمد انور احمد -  144

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى عبدالفتاح محمد عبدالفتاح -  145

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد فؤاد على محمد -  146

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته ابراهيم الشاملى محمد -  147

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين على عبده محمد -  148

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام محمود قدرى محمود -  149

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد حسين مسعد -  150

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشرف كريم محمود محمد محمود -  151

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود محمد منى -  152

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزاله ابراهيم عثمان جبر عبدالرحمن -  153

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 85684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن رمضان سمير فانيا -  154

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدماطي محمد محمد ايمان -  155

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 85361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد سيد علي هادي -  156

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام السعيد مصطفى مياده -  157

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان جمعه السعيد عبدالحكيم -  158

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابو السيد محمد رانيا -  159

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوي علي احمد جبر علي -  160

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعال السيد عبدالعال -  161

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوقوره الدسوقى عبدالرحمن متولى االء -  162

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد فريج العيسوى اسامه -  163

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب السيد شحاته محمد -  164

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن ابراهيم نجوى -  165

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزه السالم عبد زيان صباح -  166

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى حسن سعد محمد -  167

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السطوحى محمد عنتر شيماء -  168

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى عدوى محمد حماده -  169

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى على غازى سماح -  170

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى الحمادى محمد السيد -  171

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد على جمال شيماء -  172

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب عبداللطيف ابراهيم محمود -  173

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالحفيظ حسين عبدالحفيظ -  174

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم كامل عليوه ذكرى -  175

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تليمه عبدالفتاح محمد ساميه -  176

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 85678   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج عطيه مرزوق على حمدى -  177

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 85367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد سعد سعد ابراهيم -  178

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 85370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد محمد السيد سامي محمد -  179

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  ركةالش نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 70909   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته على محمد حماده -  180

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدعدر حسن على حسين شريف -  181

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد النبي عبد زينب -  182

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوي الحمادي محمد السيد -  183

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد على محمود وليد -  184

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عطيه سليمان متولى عاطف -  185

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السخاوى مليجى حنفى اشرف محمود -  186

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد محمد يسرى فاضل -  187

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 56671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم زكى محمد حسام -  188

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف خليل ايمن محمد -  189

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد عبدالمعطى صبرى محمود -  190

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدهللا عبدهللا احمد -  191

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد السيد محمد -  192

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب احمد فوزى محمد -  193

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سراج حسن محمد حمدى -  194

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه السيد عطيه همديح -  195

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عثمان عبدالقادر مصطفى -  196

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن على محمود هاشم هانى -  197

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود محمد عالء -  198

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 85682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابوالسعود ابراهيم عبير -  199

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبيعى احمد احمد السيد حسام -  200

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 85369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجريدي محمد علي طه حازم -  201

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد المرسى المعداوى ادم -  202

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم السيد محمد -  203

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد احمد محمد -  204

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل احمد عبدالرازق على عبدالرازق -  205

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على يوسف قطب منى -  206

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه ورمنص عبدالمطلب رشدى عبدالمطلب -  207

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره محمد محمد نرمين -  208

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدالمنعم عبدالحليم عبدالمنعم -  209

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على اسماعيل السعيد هللا عبد -  210

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه مصطفى منير مدحت محمد -  211

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشعل احمد السيد عيد تامر -  212

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهوت عبداللطيف حسن بسيونى -  213

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح سالمه السيد شهاب محمد -  214

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف ابراهيم فوزى عادل محمد -  215

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه احمد عبدالقادر عاطف خالف -  216

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه هللا فتح متولى نضال -  217

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمود شلبى محمود انسانيه -  218

 اصخ: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد حازم -  219

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم توفيق رضا تامر -  220

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 85356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل محمد احمد شوقي -  221

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزفتاوى ابراهيم مصطفى عبدالمقصود عادل -  222

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حلمى ابراهيم بيشوى -  223

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد محمود الجيد عبد سماح -  224

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلتاجي يوسف شعبان السيد مي -  225

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنانى عيسى محمد اسالم -  226

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد الحميد عبد محمد عادل -  227

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فؤاد محمد فؤاد محمد -  228

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فتحى محمود محمد -  229

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرى محمد ابراهيم ايمان -  230

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم محمد ابراهيم -  231

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشكوشه حسن يوسف السيد حسن -  232

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عبدالحميد السعيد حامد محمد -  233

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى عبدالحميد بسيونى عادل -  234

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 59945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماريه قدرى رضا قدرى -  235

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدالمنعم عبدالحليم عبدالمنعم -  236

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 78533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوليله ابراهيم حسن عبدالحميد خيرى -  237

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمود صابر محمود -  238

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد بكر رحاب -  239

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان عبدالخالق عبدالحميد محمد عبدالرحمن -  240

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض انور سمير دينا -  241

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 65587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج عبدالمحسن الدين صالح هشام -  242

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 85679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالوهاب محمد عبدالوهاب -  243

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 85372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الرازق عبد علي رضا -  244

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 85377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزايرلى محمد احمد محمد محمود -  245

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحمن عبد شعيشع ابو رجب -  246

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حويره الفتوح ابو عادل اسامة -  247

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشري محمد ممدوح مدحت -  248

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلحه عبدربه حلمى سمير -  249

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشكوشه محمد وفا محمد احمد -  250

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوصالح محمد سالمه سيداحمد عايده -  251

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ محمد رشاد عصام -  252

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 74862   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكتبى محمد كامل حسين كامل -  253

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقل محمد عقل الجواد عبد اسالم -  254

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى مصطفى عبدالرؤف اسالم -  255

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  ةالشرك نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده السيد احمد -  256

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى متولى بدوى السعيد -  257

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد السيد اسامه -  258

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى على حافظ على عارف -  259

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا عبدالعاطى فتحى محمد -  260

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد امين احمد محمد -  261

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحميد احمد عبدالرازق -  262

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى السيد بسيونى عابدين كمال -  263

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد عبدالفتاح محمود حسام -  264

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى محمد اسالم -  265

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد ابوزيد محمد -  266

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 68234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود سعد عبير -  267

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مصطفى ابراهيم قدرى -  268

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على على حاتم -  269

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالمجيد السعيد شعبان -  270

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغزولى احمد الرؤف عبد احمد محمد -  271

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده السيد محمد محمد محمد هللا عبد -  272

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هليل بدوى احمد محمد -  273

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالعاطى عادل عبدالعاطى -  274

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على حسن على -  275

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز كمال عبدالعزيز ضياء -  276

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد محمد ماهر -  277

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيبه محمد عبدالفتاح وجنات -  278

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد عبدالشافى حمدى -  279

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمد حامد امال -  280

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوريشه محمد ابراهيم رضا -  281

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم ابراهيم جمعه محمد -  282

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالواحد اسماعيل مرفت -  283

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالدايم ماهر اسامه -  284

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيشينى الشوادفى محمد طه حليوه -  285

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالواحد عطا شفيق -  286

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 74482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد غريب احمد -  287

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 85677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدنى ياقوت احمد السيد -  288

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 85683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى عبدالعزيز محمد السعيد محمد -  289

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 85365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد طه منصور احمد -  290

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 85373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عامر السيد اشرف -  291

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 85379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد اسماعيل محمد فرحه -  292

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج شبل حلمى محمد سامح -  293

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سلومه عيد محمد الدايم عبد -  294

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فيوض محمد محمد فتحي عاصم -  295

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد عبدالجواد محمد هانى -  296

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفناوى عبدالمنعم فتحى عبدالمنعم -  297

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمد محمد عبدالحميد -  298

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرمز محمد مصطفى ياسين -  299

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد عبدالدايم محمود عمرو -  300

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد عبدهللا حسان -  301

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد صالح ريم -  302

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلتاجى احمد احمد محمد طه -  303

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبده محمد احمد محمد -  304

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد محمود فرج -  305

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر عبدالعزيز عبدالعظيم رفيق -  306

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالغفار محمد سامح -  307

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد صالح شرين -  308

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى عبدالجيد العابدين زين اسامه -  309

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 82412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد فكرى -  310

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 85357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر ابراهيم توفيق اللطيف عبد راضي -  311

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 85364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومي منصور ابراهيم هيثم -  312

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين عبدالمنعم حسام -  313

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 85394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد عيد اشرف -  314

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس ابراهيم العزيز عبد مصطفي احمد -  315

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم خليفه علي خليفه مروه -  316

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز فؤاد السعيد فؤاد نبيل -  317

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع على انيس على -  318

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كلبوش طالب موسى ابراهيم وداد -  319

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر ابوشعيشع محمد السيد محمد -  320

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85516   برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحى ابوالعنين الزاهى رمزى -  321

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 85524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمرى محمد الشحات محمد -  322

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه السيد عبدهللا السيد -  323

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد اسماعيل احمد -  324

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم التوابتى عاطف محمد على -  325

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه شعبان عبدالباسط نجاح -  326

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر عبدالعزيز عبدالعظيم نوره -  327

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 85618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد ابوالخير عبدالناصر خالد -  328

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 85649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد ابوزيد اسماعيل -  329

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 85671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى محمد عبدالعزيز محمد -  330

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 85676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على عبدالحميد هللا فتح محمد -  331

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 85341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رياض ابراهيم عادلى هشام -  332

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 85375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الحليم عبد شحاته ابراهيم -  333

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 58680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى السيد على اشرف -  334

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشيلى على محمد مجدى اسماء -  335

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد التواب عبد عصام -  336

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 85440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى حمدان جمال ابراهيم -  337

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 85427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى محمد عبدالغنى منى -  338

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب ابراهيم ماهر طارق -  339

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 85474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمد محمد الشحات -  340

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 85510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار عبدالحق عزت عاصم -  341

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 85530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج ابراهيم السيد ابراهيم اشرف -  342

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كساب على عباس جالل االء -  343

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 85565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار محمد فرمان مصطفى -  344

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 85571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان طه سمير احمد -  345

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اغا ابوالفتوح غنيم محمد -  346

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 85599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه اسماعيل شحاته محمود -  347

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 85602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق مهران محمد بهيه -  348

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرابلى اسماعيل سعيد عزه -  349

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب رمضان عبدالوهاب رمضان -  350

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 85662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه احمد ابراهيم شريف -  351

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 Trending ترندنج/  السمه اضاف: الى 85322 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190401:  تاريخ فى  ،  -  1

   االلوميتال العمال

   التقاوى النتاج الفارس/  السمه اضاف: الى 85250 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190401:  تاريخ فى  ،  -  2

 االجهزة وبيع لصيانة الحايس: الى 74512 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190401:  تاريخ فى  ،  -  3

   والكهربائية االلكترونية

   للتصدير الكريم مكتب - السمه تعدلت: الى 46048 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190402:  تاريخ فى  ،  -  4

 بكرى/  الى التجارى االسم تعدل: الى 60618 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190402:  تاريخ فى  ،  -  5

   التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستيراد

 لالستيراد زيتكس/   السمه اضاف: الى 85348 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190403:  تاريخ فى  ،  -  6

   والتصدير

   الجاهزة للمالبس الندى سنتر: الى 82675 برقم المقيدة لشركةا اسم بتعديل التأشير تم20190404:  تاريخ فى  ،  -  7

   االرز لضرب االمل: الى 82284 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190404:  تاريخ فى  ،  -  8

   االلبان منتجات لتصنيع الرحمة: الى 57648 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190409:  تاريخ فى  ،  -  9

 لقطع التجاريه الهدى/  السمه  تعدلت: الى 78154 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190410:  تاريخ فى  ،  -  10

   السيارات غيار

 للحوم الزعفران/  الى السمه تعدلت: الى 61148 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190411:  تاريخ فى  ،  -  11

   المجمده والدواجن

   جروب اتش ام: الى 83996 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190414:  تاريخ فى  ،  -  12

 السجاد لتجارة العرايس حلم: الى 68610 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190416:  تاريخ فى  ،  -  13

   والمفروشات

 لتعبئه مصر خيرات/  السمه اضاف: الى 82736 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190417:  تاريخ فى  ،  -  14

   وتجارتها اليا الغذائيه المواد وتغليف

   والتوزيع للنشر وجدان دار: الى 71222 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190417:  تاريخ فى  ،  -  15

 للمقاوالت النورهان/  السمه اضاف: الى 46644 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190421:  تاريخ فى  ،  -  16

   الكهربائيه االدوات وتوريدات العامه

   الوحيد حبوب مدشه/  السمه اضاف: الى 76077 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190422:  تاريخ فى  ،  -  17

   الفسيخ لتجاره االهبل السمه اضاف: الى 68670 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190423:  تاريخ فى  ،  -  18

 للتوريدات المتحده/  السمه اضاف: الى 78533 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190423:  تاريخ فى  ،  -  19

   الطبيه والمستلزمات

 مصطفى ابوالعنين على  السيد محمد: الى 74887 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190424:  تاريخ فى  ،  -  20

   بدر

 مصطفى ابوالعنين على السيد محمد: الى 74887 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190424:  تاريخ فى  ،  -  21

   بدر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 احمد احمد عبدالحليم - الى تعدل: الى 28852 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190428:  اريخت فى  ،  -  22

   الطبجى

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190404 تاريخ وفى ،   82055:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها شرف مختار عزت ليلى   - 1

 الشركة فض تم قلين 2019 لسنة ب/907 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20190414 تاريخ وفى ،   65059:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عاشور الدين كمال محمود نادر   - 2

 الشركة فض تم كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 113 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   65059:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه عاشور الدين كمال محمود نادر - الشركه اسم تعديل   - 3

 تم كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 113 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20190414

 الشركة فض

 تم   20190414 تاريخ وفى ،   65059:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه عاشور الدين كمال محمود نادر   - 4

 الشركة فض تم كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 113 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفى ،   65059:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عاشور الدين كمال محمود نادر - الشركه اسم تعديل   - 5

 تم كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 113 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20190414

 الشركة فض

   20190416 تاريخ وفى ،   65457:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،(  وشريكته شحاته رضا)الغذائيه للمنتجات برايم   - 6

 الشركة فرع الغاء تم 2017 لسنة ا/1898 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو تم

 تم   20190417 تاريخ وفى ،   32800:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الزغبى مصطفى على عادل   - 7

 الشركه فض تم 2019 لسنه 126 رقم تحت عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20190417 تاريخ وفى ،   31526:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه النيل محمد محمد ابراهيم   - 8

 2018 لسنه ب/2560 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20190424 تاريخ وفى ،   33449:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاها  موسى عبدالعزيز سوسو   - 9

 الشركة فض تم الرياض ا/373 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20190430 تاريخ وفى ،   37386:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته  درويش محمد السيد فتحى   - 10

 الشركه فض تم 2019 لسنه ب/ 1029 برقم تضامن شركه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20190430 تاريخ وفى ،   82731:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته سليمان ابراهيم محمد سمير   - 11

 الشركه فض تم 2019 لسنه ج/ 867 برقم تضامن شركه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20190401،   تاريخ وفي 65327، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه رامون السيد محمد عادل -  1

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190401،   تاريخ وفي 65327، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه رامون السيد محمد عادل -  2

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190404،   تاريخ وفي 44628، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه شاهين احمد العزيز عبد مصطفى -  3

  جنيه  19000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

   تاريخ وفي 44628، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه شاهين العزيزاحمد عبد مصطفى/ليصبح تعدل -  4

  جنيه  19000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190404،

 تعديل تم 20190404،   تاريخ وفي 72765، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه مصطفى عبدالحميد عبدالغنى شركه -  5

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،   تاريخ وفي 78481، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه احمد منصور -  6

  جنيه  57500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم 20190418،   تاريخ وفي 64728، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه السيد جالل محمود وليد -  7

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

 رأس تعديل تم 20190418،   تاريخ وفي 80966، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها محمد حامد عبدالمجيد امال -  8

  جنيه  1142400.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 71116    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه توفيق احمد مصطفى الدين عالء -  1

 كايرو شركة/بملك الصناعية المنطقة  االولى بالمرحلة(ب 25+ 23 قطعة)  وعنوانه  فرع حافتتا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العام المركز مديرى نفس هما الفرع ومديرى(فايبر) االخشاب لتصنيع

 تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 71116    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه توفيق احمد مصطفى الدين عالء -  2

 الشيخ كفر شركات 2019 لسنة 67 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 65327    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه رامون السيد محمد عادل -  3

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 107 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 65327    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه رامون السيد محمد عادل -  4

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 107 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 82055    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها شرف مختار عزت ليلى -  5

 قلين 2019 لسنة ب/907 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 44628    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه شاهين احمد العزيز عبد مصطفى -  6

 كفرالشيخ 2019 لسنة ب/1091 برقم عليه مصدق تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 44628    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه شاهين العزيزاحمد عبد مصطفى/ليصبح تعدل -  7

 كفرالشيخ 2019 لسنة ب/1091 برقم عليه مصدق تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190404

 تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 65059    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عاشور الدين كمال محمود نادر -  8

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 113برقم عنه ومشهر ملخص فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 65059    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عاشور الدين كمال محمود نادر - الشركه اسم تعديل -  9

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 113برقم عنه ومشهر ملخص فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190414

 تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 65059    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عاشور الدين كمال محمود نادر -  10

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 113برقم عنه ومشهر ملخص فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 65059    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عاشور الدين كمال محمود نادر - الشركه اسم تعديل -  11

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 113برقم عنه ومشهر ملخص فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190414

 تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 78410    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه احمد عبدالحكيم عبدالسميع محمد -  12

 شركاء وانضمام  بخروج كفرالشيخ 2019 لسنة 120 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 بالعقد مذكورين موصيين

 20190416 تاريخ وفي 80924    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه مجاهد مصطفى عبدالبارى مصطفى هاشم -  13

 2019 لسنة 122 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه بسيطه توصيه شركة تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 بالعقد مذكورين موصيين شركاء وانضمام بخروج كفرالشيخ محكمة شركات

 تم 20190416 تاريخ وفي 65457    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( وشريكته شحاته رضا)الغذائيه للمنتجات برايم -  14

 الشركة فرع  الغاء تم 2017 لسنة ا/1898 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 32800    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الزغبى مصطفى على عادل -  15

  الشركه فض تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 31526    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه النيل محمد محمد ابراهيم -  16

  الشركه فض تم ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 64728    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه السيد جالل محمود وليد -  17

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 117 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 80379    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الديب عبدالرحمن عصام -  18

 بالعقد مذكور موصى شريك بانضمام 2019 لسنة 135 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 33449    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاها  موسى عبدالعزيز سوسو -  19

 الرياض 2016 لسنة ا/373 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 37386    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته  درويش محمد السيد فتحى -  20

  الشركه فض تم ،:   الـتأشير وصف،  عنوانال

 تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 82731    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته سليمان ابراهيم محمد سمير -  21

 الشركه فض تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الغذائيه والمكمالت االدويه وتوزيع تجاره - الى تعدل  بسيطة توصية ، وشركاه مصطفى عبدالحميد عبدالغنى شركه -  1

 العقارى واالستثمار انواعها بكافه الطبيه المستلزمات وتوزيع وتجاره الغير لدى وتصنيعهم والمطهرات التجميل ومستحضرات

 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والتصدير واالستيراد والمتكامله العامه المقاوالت الاعم وجميع العقاريه المشروعات  وادراه

 تاريخ وفي 72765   برقم قيدها سبق  ، والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه بها تصرح والتى 6 المجموعه من

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190404

 واالستثمار الصحراويه االراضى وتنميه واستزراع استصالح - الى تعدل  بسيطة توصية ، وشركاه متولى احمد تولىم عماد -  2

 والصناعيه الزراعيه التنميه مناطق فى الغير لدى الغذائى والتصنيع والداجنى الحيوانى واالنتاج السمكى واالستزراع الزراعى

 وبيعها بالمرافق ومدها وتجهيزها اراضى وتقسيم واستصالح عقارى واستثمار تجاريه وتوكيالت والمتكامله العامه والمقاوالت

،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 78304   برقم قيدها سبق  ، الحديثه البناء الساليب وفقا عليها اوالبناء اوتاجيرها

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 االراضى وتنميه واستزراع استصالح - الى تعدل  بسيطة توصية ، وشركاه السقا عبدالهادى محمد محمد/  الى تعدل -  3

 التنميه مناطق فى الغير لدى الغذائى والتصنيع والداجنى الحيوانى واالنتاج السمكى واالستزراع الزراعى واالستثمار الصحراويه

 ومدها وتجهيزها اراضى وتقسيم واستصالح عقارى واستثمار تجاريه وتوكيالت والمتكامله العامه والمقاوالت والصناعيه الزراعيه

 تعديل تم20190410 تاريخ وفي 78304   برقم قيدها سبق  ، الحديثه البناء الساليب وفقا عليها اوالبناء اوتاجيرها وبيعها بالمرافق

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط

 سبق  ،(  مبيدات- بذور - مخصبات - اسمده)  زراعيه مستلزمات/  فاضا  بسيطة توصية ، وشريكه الكنانى يوسف عمر -  4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 67037   برقم قيدها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االراضى وتنميه واستزراع استصالح/ الى تعدل  بسيطة توصية ، وشركاه مجاهد مصطفى عبدالبارى مصطفى هاشم -  5

 تاريخ وفي 80924   برقم قيدها سبق  ، والداجنى الحيوانى واالنتاج السمكى واالستزراع الزراعى واالستثمار الصحراويه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416

 ومستلزمات واعالف زراعية حاصالت وتوريد تصدير شركة/الى تعدل  بسيطة توصية ، وشريكه السيد جالل محمود وليد -  6

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 64728   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى والتصنيع تجارية وتوكيالت المزارع

 بسيطة توصية:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190401 تاريخ وفي 65327   برقم قيدها سبق ، وشريكه رامون السيد محمد عادل -  1

 تضامن شركة: التأشير

،   القانونى الكيان تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85222   برقم قيدها سبق ، وشريكه عز بدوى عبدالسالم ابواليزيد -  2

 تضامن شركة: التأشير وصف

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190409 تاريخ وفي 85222   برقم قيدها سبق ، وشركاه عز بدوى عبدالسالم ابوزيد -  3

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمد/  الى تعدل: الى 78304 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190410:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه السقا عبدالهادى محمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركه باسم الحكوميه الجهات جميع امام والتوقيع االداره ولهماحق  شريك و مدير  تضامن شركة  رامون السيد محمد عادل -  1

 65327   برقم    20190401:  تاريخ ، اومنفردين مجتمعين الغير وكفالة والرهن واالقتراض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركه باسم الحكوميه الجهات جميع امام والتوقيع االداره ولهماحق  شريك و مدير  تضامن شركة  رامون السيد محمد عادل -  2

 65327   برقم    20190401:  تاريخ ، اومنفردين مجتمعين الغير وكفالة والرهن واالقتراض
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 شركات وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات والهيئات العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح
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 شركات وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات والهيئات العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح
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 حكوميه وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى اومنفردين مجتمعين والتوقيع االدارة حق

 وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع

 وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات والهيئات العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح شركات
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 وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع
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 شركات وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات والهيئات العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح
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 شركات وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات والهيئات العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح
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 شركات وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات والهيئات العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حق لهم  عبدالعزيز اسماعيل السعيد وليد/  الشريك مع له  شريك و مدير  بسيطة توصية  السقا عبدالهادى محمد محمد -  238

 والقطاع حكوميه وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى اومنفردين مجتمعين والتوقيع االدارة

 شركات وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات والهيئات العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، على والتوقيع وايداع سحب من انواعها بكافه والبنوك
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 العام والقطاع حكوميه وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى اومنفردين مجتمعين والتوقيع

 شركات وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات والهيئات العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح
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 شركات وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات والهيئات العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح
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 شركات وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات لهيئاتوا العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح
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 والقطاع حكوميه وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى اومنفردين مجتمعين والتوقيع االدارة

 شركات وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات والهيئات العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، على والتوقيع وايداع سحب من انواعها بكافه والبنوك

 حق لهم  عبدالعزيز اسماعيل السعيد وليد/  الشريك مع له  موصى شريك  بسيطة توصية  المسيرى محمد عيسى همام -  243

 والقطاع حكوميه وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى اومنفردين مجتمعين والتوقيع االدارة

 شركات فهوكا الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات والهيئات العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، على والتوقيع وايداع سحب من انواعها بكافه والبنوك

 حق لهم  عبدالعزيز اسماعيل السعيد وليد/  الشريك مع له  موصى شريك  بسيطة توصية  المسيرى محمد عيسى همام -  244

 والقطاع حكوميه وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى اومنفردين مجتمعين والتوقيع االدارة

 شركات وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات والهيئات العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، على والتوقيع وايداع سحب من انواعها بكافه والبنوك

 حق لهم  عبدالعزيز اسماعيل السعيد وليد/  الشريك مع له  موصى شريك  بسيطة توصية  بديوى يوسف عبدالوهاب جمال -  245

 والقطاع حكوميه وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى اومنفردين مجتمعين والتوقيع االدارة

 شركات وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة كوالبنو االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات والهيئات العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، على والتوقيع وايداع سحب من انواعها بكافه والبنوك

 حق لهم  عبدالعزيز اسماعيل السعيد وليد/  الشريك مع له  موصى شريك  بسيطة توصية  بديوى يوسف عبدالوهاب جمال -  246

 والقطاع حكوميه وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى اومنفردين مجتمعين والتوقيع االدارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شركات وكافه الجديد المصرى الريف تنميه شركه مع التعامل وحق  اشكالهم بكافة والبنوك االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع الحكوميه والوزارات والهيئات العام والقطاع والرسميه الحكوميه الجهات واما االراضى استصالح

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، على والتوقيع وايداع سحب من انواعها بكافه والبنوك

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  متولى ابراهيم محمد ابراهيم -  247

 راس حصص اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان

 الشركه انشطه وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  متولى ابراهيم محمد ابراهيم -  248

 راس حصص اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان

 الشركه انشطه وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه

 خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  ابراهيم عبدالرحيم محمود سعاد -  249

 اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان وشهادات

 وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال راس حصص

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه الشركه انشطه

 خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  ابراهيم لرحيمعبدا محمود سعاد -  250

 اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان وشهادات

 وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال راس حصص

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه الشركه انشطه

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  شريك و مدير  بسيطة توصية  متولى احمد متولى عماد -  251

 راس حصص اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان

 الشركه انشطه وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  شريك و مدير  بسيطة توصية  متولى احمد متولى عماد -  252

 راس حصص اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان

 الشركه انشطه وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد السيد اسماعيل حنان -  253

 راس حصص اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم مانالض

 الشركه انشطه وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد السيد اسماعيل حنان -  254

 راس حصص اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان

 الشركه انشطه وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه

 خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  الحفناوى محمد السيد اسماعيل رضا -  255

 اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان وشهادات

 وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال راس حصص

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه الشركه انشطه

 خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  الحفناوى محمد السيد اسماعيل رضا -  256

 اغلبيه موافقه يشترط والرهن اضاالقتر وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان وشهادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال راس حصص

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه الشركه انشطه

 خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  الكاشف عبدالعزيز محمود محمد -  257

 اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان وشهادات

 وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال راس حصص

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه الشركه انشطه

 خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  الكاشف عبدالعزيز محمود محمد -  258

 اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان وشهادات

 وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال راس حصص

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه الشركه انشطه

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  شريك و مدير  بسيطة توصية  السقا عبدالهادى محمد محمد -  259

 راس حصص اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان

 الشركه انشطه وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  شريك و مدير  بسيطة توصية  السقا عبدالهادى محمد محمد -  260

 راس حصص اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان

 الشركه انشطه وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  بركات على محمد حسن -  261

 راس حصص اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان

 الشركه انشطه وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه

 وشهادات خطابات رواصدا الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  بركات على محمد حسن -  262

 راس حصص اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان

 الشركه انشطه وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه

 خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  القسط على قطب الرفاعى احمد -  263

 اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان وشهادات

 وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال راس حصص

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه الشركه انشطه

 خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  القسط على قطب الرفاعى احمد -  264

 اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان وشهادات

 وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال راس حصص

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه الشركه انشطه

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  المسيرى محمد عيسى همام -  265

 راس حصص اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان

 الشركه انشطه وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  المسيرى محمد عيسى همام -  266

 راس حصص اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركه انشطه وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه

 خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  بديوى يوسف عبدالوهاب جمال -  267

 اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان وشهادات

 وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال راس حصص

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه الشركه انشطه

 خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  بديوى يوسف عبدالوهاب جمال -  268

 اغلبيه موافقه يشترط والرهن االقتراض وحق الشركه باسم والشراء البيع عقود على والتوقيع الشركه باسم الضمان وشهادات

 وتشغيل اداره وفى عنهم نيابه والتوقيع االداره فى يشاؤن من اويفوضو يوكلو ان ولهم الشركاء فى متمثله المال راس حصص

 78304   برقم    20190410:  تاريخ ، اختصاصهم نطاق داخل المختلفه الشركه انشطه

 78481   برقم    20190417:  تاريخ ، الشركه من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد منصور -  269
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 حق ولهم فيها طرفا الشركه تكون  اخرى عقود واى واستبدال واستالم وايجار شراء من العقود كافه على التوقيع حق ولهم مجتمعين

 80906   برقم    20190417:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل

 شيته احمد محمد محمد/  الثالث الطرف مع والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  شتيه احمد محمد محمد -  344

 ولهم كافه االفراد وجميع االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الحكوميه والهيئات الجهات جميع اما الشركه باسم مجتمعين

 مجتمعين الشيكات على والتوقيع الحسابات فتح حق وله الشركه باسم ورهن واقتراض وسحب ايداع من البنوك كافه مع التعامل حق

 توكيل حق ولهم فيها طرفا الشركه تكون  اخرى عقود واى واستبدال واستالم وايجار شراء من العقود كافه على التوقيع حق ولهم

 80906   برقم    20190417:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى الغير اوتفويض

 محمد محمد/  الثالث الطرف مع والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  جمعه احمد محمد احمد اموره -  345

 وجميع االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الحكوميه والهيئات الجهات جميع اما الشركه باسم مجتمعين شيته احمد

 على والتوقيع الحسابات فتح حق وله الشركه باسم ورهن واقتراض وسحب ايداع من البنوك كافه مع التعامل حق ولهم كافه االفراد

 فيها طرفا الشركه تكون  اخرى عقود واى واستبدال واستالم وايجار شراء من العقود كافه على التوقيع حق ولهم مجتمعين الشيكات

 80906   برقم    20190417:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل حق ولهم

 محمد محمد/  الثالث الطرف مع والتوقيع االداره حق له  موصى شريك  بسيطة توصية  ابوزيد عبدالكريم محمد احمد -  346

 وجميع االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الحكوميه والهيئات الجهات جميع اما الشركه اسمب مجتمعين شيته احمد

 على والتوقيع الحسابات فتح حق وله الشركه باسم ورهن واقتراض وسحب ايداع من البنوك كافه مع التعامل حق ولهم كافه االفراد

 فيها طرفا الشركه تكون  اخرى عقود واى واستبدال واستالم وايجار شراء من العقود كافه على التوقيع حق ولهم مجتمعين الشيكات

 80906   برقم    20190417:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل حق ولهم

 محمد محمد/  الثالث الطرف مع والتوقيع االداره حق له  موصى شريك  بسيطة توصية  عماره عبدالعظيم فتحى محفوظ -  347

 وجميع االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الحكوميه والهيئات الجهات جميع اما الشركه باسم مجتمعين شيته احمد

 على والتوقيع الحسابات فتح حق وله الشركه باسم ورهن واقتراض وسحب ايداع من البنوك كافه مع التعامل حق ولهم كافه االفراد

 فيها طرفا الشركه تكون  اخرى عقود واى واستبدال واستالم وايجار شراء من العقود كافه على التوقيع حق ولهم مجتمعين الشيكات

 80906   برقم    20190417:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل حق ولهم

/  الثالث الطرف مع والتوقيع االداره حق له  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد احمد عبدالرحيم حمدى محمود وائل -  348

 االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الحكوميه والهيئات الجهات جميع اما الشركه باسم مجتمعين شيته احمد محمد محمد

 الحسابات فتح حق وله الشركه باسم ورهن واقتراض وسحب ايداع من البنوك كافه مع التعامل حق ولهم كافه االفراد وجميع

 تكون  اخرى عقود واى واستبدال واستالم وايجار شراء من العقود كافه على التوقيع حق ولهم مجتمعين الشيكات على والتوقيع

 80906   برقم    20190417:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل حق ولهم فيها طرفا الشركه

 محمد محمد/  الثالث الطرف مع والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة وصيةت  عماره عبدالواحد محمد مصطفى -  349

 وجميع االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الحكوميه والهيئات الجهات جميع اما الشركه باسم مجتمعين شيته احمد

 على والتوقيع الحسابات فتح حق وله الشركه باسم ورهن واقتراض وسحب ايداع من البنوك كافه مع التعامل حق ولهم كافه االفراد

 فيها طرفا الشركه تكون  اخرى عقود واى واستبدال واستالم وايجار شراء من العقود كافه على التوقيع حق ولهم مجتمعين الشيكات

 80906   برقم    20190417:  تاريخ ، ماذكر اوبعض كل فى الغير اوتفويض توكيل حق ولهم

 79749   برقم    20190417:  تاريخ ، للوفاه خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  عكر مصطفى ظريف فاطمه -  350
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 79749   برقم    20190417:  تاريخ ، للوفاه خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  عكر مصطفى ظريف فاطمه -  352

 79749   برقم    20190417:  تاريخ ، للوفاه خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عكر مصطفى ظريف فاطمه -  353

 79749   برقم    20190417:  تاريخ ، للوفاه خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  صابر صابر شحاته صابر توحه -  354
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 79749   برقم    20190417:  تاريخ ، للوفاه خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  منفاش سالمه بدوى سالمه طارق -  356



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 108 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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   برقم    20190417:  تاريخ ، للوفاه خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  كنفاش مصطفى سالمه بدوى سالمه -  362

79749 

   برقم    20190417:  تاريخ ، للوفاه خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  كنفاش مصطفى سالمه بدوى سالمه -  363

79749 

   برقم    20190417:  تاريخ ، للوفاه خرج  ضامنمت شريك  تضامن شركة  كنفاش مصطفى سالمه بدوى سالمه -  364

79749 

   برقم    20190417:  تاريخ ، للوفاه خرج  متضامن شريك  بسيطة توصية  كنفاش مصطفى سالمه بدوى سالمه -  365

79749 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 109 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 110 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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80649 

   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالسالم رزق السيد عبده منى -  419

80649 

 80649   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  مصطفى السيد محمد السيد -  420

   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  مصطفى ابراهيم محمد صبحى -  421

80649 

   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد فتحى رمضان الزهراء -  422

80649 

   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالسالم رزق السيد عبده منى -  423

80649 

 80649   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  مصطفى السيد محمد السيد -  424

   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرج  متضامن شريك  تضامن شركة  مصطفى ابراهيم محمد صبحى -  425

80649 

 80649   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد فتحى رمضان الزهراء -  426

 80649   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالسالم رزق السيد عبده منى -  427

 80649   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  تضامن شركة  مصطفى السيد محمد السيد -  428

 80649   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  تضامن شركة  مصطفى ابراهيم محمد صبحى -  429

 80649   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  تضامن شركة  السيد فتحى رمضان الزهراء -  430

 80649   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالسالم رزق السيد عبده منى -  431

 80649   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  تضامن شركة  مصطفى السيد محمد السيد -  432



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 80649   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  تضامن شركة  مصطفى ابراهيم محمد صبحى -  433

 من البنوك كافة مع التعامل حق المدير اختصاصات الى اضافه  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد جالل محمود وليد -  434

 العقود كافة على التوقيع حق وله منفردا الشيكات على والتوقيع الحسابات فتح حق وله الشركة باسم ورهن واقتراض وسحب ايداع

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله فيها طرف الشركة تكون اخرى عقود واى واستبدال واستالم وايجار شراء من

 64728   برقم    20190418:  تاريخ ، ماذكر

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود السيد جمال السيد -  435

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  نصر رحيم قطب خالد -  436

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عطيه عبدالخالق عبده حميده -  437

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  سالمعبدال سعيد رجب سعيد -  438

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه احمد جمال شريف -  439

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمد محمد بلتاجى سمير -  440

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب محمد -  441

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود السيد جمال تامر -  442

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  رمضان محمود السيد جمال -  443

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد مرسى ابوشعيشع عزه -  444

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  السبيعى عقل سعد زيدان -  445

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  ليبهع عبداخالق احمد عاطف -  446

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود السيد جمال السيد -  447

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  نصر رحيم قطب خالد -  448

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عطيه عبدالخالق عبده حميده -  449

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب سعيد -  450

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه احمد جمال شريف -  451

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمد محمد بلتاجى سمير -  452

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب محمد -  453

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  ودمحم السيد جمال تامر -  454

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  رمضان محمود السيد جمال -  455

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد مرسى ابوشعيشع عزه -  456

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  السبيعى عقل سعد زيدان -  457

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه عبداخالق احمد عاطف -  458

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود السيد جمال السيد -  459



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 112 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عطيه عبدالخالق عبده حميده -  461

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب سعيد -  462

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه احمد جمال شريف -  463

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمد محمد بلتاجى سمير -  464

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب محمد -  465

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود السيد جمال تامر -  466

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  رمضان محمود السيد جمال -  467

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد مرسى ابوشعيشع عزه -  468

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  السبيعى عقل سعد زيدان -  469

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه عبداخالق احمد عاطف -  470

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود السيد جمال السيد -  471

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  نصر رحيم قطب خالد -  472

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عطيه عبدالخالق عبده حميده -  473

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب سعيد -  474

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه احمد جمال شريف -  475

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمد محمد بلتاجى سمير -  476

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب محمد -  477

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود السيد جمال تامر -  478

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  رمضان محمود السيد جمال -  479

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد مرسى ابوشعيشع عزه -  480

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  السبيعى عقل سعد زيدان -  481

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه عبداخالق احمد عاطف -  482

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود السيد جمال السيد -  483

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  نصر رحيم قطب خالد -  484

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عطيه عبدالخالق عبده حميده -  485

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب سعيد -  486
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  السبيعى عقل سعد زيدان -  529

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه عبداخالق احمد عاطف -  530

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  حمودم السيد جمال السيد -  531

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  نصر رحيم قطب خالد -  532

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عطيه عبدالخالق عبده حميده -  533

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب سعيد -  534

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه احمد جمال شريف -  535

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمد محمد بلتاجى سمير -  536

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب محمد -  537

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود السيد جمال تامر -  538

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  رمضان مودمح السيد جمال -  539

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد مرسى ابوشعيشع عزه -  540

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  السبيعى عقل سعد زيدان -  541

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه عبداخالق احمد عاطف -  542

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود السيد جمال السيد -  543



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  نصر رحيم قطب خالد -  544

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عطيه عبدالخالق عبده حميده -  545

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب سعيد -  546

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  بهعلي احمد جمال شريف -  547

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمد محمد بلتاجى سمير -  548

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب محمد -  549

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود السيد جمال تامر -  550

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  رمضان محمود السيد جمال -  551

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد مرسى ابوشعيشع عزه -  552

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  السبيعى عقل سعد زيدان -  553

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه عبداخالق احمد عاطف -  554

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  حمودم السيد جمال السيد -  555

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  نصر رحيم قطب خالد -  556

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عطيه عبدالخالق عبده حميده -  557

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب سعيد -  558

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه احمد جمال شريف -  559

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمد محمد بلتاجى سمير -  560

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب محمد -  561

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود السيد جمال تامر -  562

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  رمضان مودمح السيد جمال -  563

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد مرسى ابوشعيشع عزه -  564

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  السبيعى عقل سعد زيدان -  565

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه عبداخالق احمد عاطف -  566

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود السيد جمال السيد -  567

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  نصر رحيم قطب خالد -  568

   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرجت  متضامن شريك  بسيطة توصية  عطيه عبدالخالق عبده حميده -  569

80966 

   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب سعيد -  570

80966 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه احمد جمال شريف -  571

   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  سليمان محمد محمد بلتاجى سمير -  572

80966 

   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالسالم سعيد رجب محمد -  573

80966 

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود السيد جمال تامر -  574

   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  رمضان محمود السيد جمال -  575

80966 

   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد مرسى ابوشعيشع عزه -  576

80966 

 80966   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  السبيعى عقل سعد زيدان -  577

   برقم    20190418:  تاريخ ، الشركه من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  عليبه عبداخالق احمد عاطف -  578

80966 

 او مجتمعين المتضامنين للشريكين والتوقيع االداره  شريك و مدير  تضامن شركة  عامر على الغريب سعدين صابر -  579

 الثابته االصول بيع و الشيكات على والتوقيع البنوك مع التعامل فيها بما مصلحتها يحقق وبما الشركه اغراض حدود فى منفردين

 74804   برقم    20190423:  تاريخ ، واالقتراض والرهن

 او مجتمعين المتضامنين للشريكين والتوقيع االداره  شريك و مدير  تضامن شركة  عامر على الغريب سعدين  السعيد -  580

 الثابته االصول بيع و الشيكات على والتوقيع البنوك مع التعامل فيها بما مصلحتها يحقق وبما الشركه اغراض حدود فى منفردين

 74804   برقم    20190423:  تاريخ ، واالقتراض والرهن

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190401:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن كةشر  وشريكه رامون السيد محمد عادل -  1

65327 

   برقم    20190401:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه رامون السيد محمد عادل -  2

65327 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 57931   برقم    20190401:  تاريخ ، 3164  2020/  5/  30 حتى سارى  المضنى موسى عبدالقادر محمد حماده -  1

 49231   برقم    20190401:  تاريخ ، 3176  2013/  8/  4 سارى  عطيه محمد علوانى محمد -  2

 49231   برقم    20190401:  تاريخ ، 3177  2018/  8/  4 حتى سارى  عطيه محمد علوانى محمد -  3

 49231   برقم    20190401:  تاريخ ، 3178  2023/  8/  4 حتى سارى  عطيه محمد علوانى محمد -  4

 66180   برقم    20190401:  تاريخ ، 3152  2022/9/26 حتى سارى  موافى محمد شعبان موافى -  5

 57931   برقم    20190401:  تاريخ ، 3165  2023/  7/  2 حتى سارى  موسى عبدالقادر محمد حماده -  6

 54493   برقم    20190401:  تاريخ ، 3160  2016/8/7 حتى سارى  الصاوى الفتوح ابو الغريب طارق -  7

 54493   برقم    20190401:  تاريخ ، 3161  2021/8/7 حتى سارى  الصاوى الفتوح ابو الغريب طارق -  8

 61789   برقم    20190401:  تاريخ ، 3153  2020/7/27 حتى سارى  محمد السعيد على مصطفى -  9

 69972   برقم    20190401:  تاريخ ، 3182  2024/  6/  9 حتى سارى  المغازى احمد المتولى رحاب -  10

 65299   برقم    20190402:  تاريخ ، 3184  2022/  4/  10 حتى سارى  قنديل حسين سيدال محمد -  11

 49044   برقم    20190402:  تاريخ ، 3185  2013/  6/  17 حتى سارى  البحيرى الحسينى الحى عبد محمد -  12

 49044   برقم    20190402:  تاريخ ، 3186  2018/  6/  17 حتى سارى  البحيرى الحسينى الحى عبد محمد -  13

 49044   برقم    20190402:  تاريخ ، 3187  2023/ 6/  17 حتى سارى  البحيرى الحسينى الحى عبد محمد -  14

 51684   برقم    20190402:  تاريخ ، 3222  2022/  7/  18 حتى سارى  راشد وهبه محمد ياسر -  15

 59449   برقم    20190402:  تاريخ ، 3196  2024/  4/  21 حتى ىسار  الطويله عبدالرازق على عماد -  16

 59449   برقم    20190402:  تاريخ ، 3196  2024/  4/  21 حتى سارى  الصحية االدوات لتجارة الطويلة -  17

 67522   برقم    20190402:  تاريخ ، 3226  2023/  4/ 14 حتى سارى  شرابى اسماعيل عبده محمد محمد -  18

:  تاريخ ، 3209  2019/12/27 حتى سارى  التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستيراد بكرى/  الى التجارى االسم تعدل -  19

 60618   برقم    20190402

 60618   برقم    20190402:  تاريخ ، 3209  2019/12/27 حتى سارى  بكرى الرحمن عبد على سامح -  20

 51684   برقم    20190402:  تاريخ ، 3200  2020/  2/  8 حتى سارى  راشد هبهو محمد ياسر -  21

 46048   برقم    20190402:  تاريخ ، 3192  2021/  5/   22 حتى سارى  على عبدالجيد على صبحى -  22

 67174   برقم    20190402:  تاريخ ، 3212  2023/  3/  4 حتى سارى  بسيونى محمد السيد حمام -  23

 65518   برقم    20190403:  تاريخ ، 3236  2022/  5/  15 حتى سارى  حسان عبدالوهاب محمود زكريا محمد -  24

 45097   برقم    20190403:  تاريخ ، 3232  2020/  12/  6 حتى سارى  ابوالفتوح مصطفى اسماعيل -  25

 65518   برقم    20190403:  تاريخ ، 3237  2022/  10/   14 حتى سارى  حسان عبدالوهاب محمود زكريا محمد -  26



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 29704   برقم    20190403:  تاريخ ، 3241  2023/  9/  20 حتى سارى  عيسى احمد محمد جمال -  27

 43870   برقم    20190403:  تاريخ ، 3229  2010/  4/ 4 حتى سارى  حيدر السيد ابراهيم محمد -  28

 43870   برقم    20190403:  تاريخ ، 3230  2015/  4/  4 حتى سارى  حيدر السيد ابراهيم محمد -  29

 43870   برقم    20190403:  تاريخ ، 3231  2020/  4/  4 حتى سارى  حيدر السيد ابراهيم محمد -  30

 45674   برقم    20190404:  تاريخ ، 3300  2011/  3/  20 حتى سارى  شلبى ابراهيم محمد جمعه -  31

 45674   برقم    20190404:  تاريخ ، 3301  2016/  3/  20 حتى سارى  شلبى ابراهيم محمد جمعه -  32

 45674   برقم    20190404:  تاريخ ، 3302  2021/  3/  20 حتى سارى  شلبى ابراهيم محمد جمعه -  33

 67335   برقم    20190404:  تاريخ ، 3265  2023/  3/  20 حتى سارى  هللا نعمت توماس هللا نعمت عبده زهيه -  34

 63981   برقم    20190404:  تاريخ ، 3267  2021/  9/  8 حتى سارى  حموده عبدالغفار فوزى محمد -  35

 24411   برقم    20190404:  تاريخ ، 3258  2008/  11/  26 حتى سارى  حسن احمد عبدالرازق امين/ د -  36

 24411   برقم    20190404:  تاريخ ، 3259  2013/  11/  23 حتى سارى  حسن احمد عبدالرازق امين/ د -  37

 24411   برقم    20190404:  تاريخ ، 3260  2018/  11/  26 حتى سارى  حسن احمد عبدالرازق امين/ د -  38

 24411   برقم    20190404:  تاريخ ، 3261  2023/  11/  26 حتى سارى  حسن احمد عبدالرازق امين/ د -  39

 57248   برقم    20190404:  تاريخ ، 3279  2018/  3/  13 حتى سارى  دوير عبدالمطلب محمد عزيزه -  40

 57248   برقم    20190404:  تاريخ ، 3280  2023/  3/  13 حتى سارى  دوير عبدالمطلب محمد عزيزه -  41

 68862   برقم    20190404:  تاريخ ، 3309  2024/  1/  1 حتى سارى  شلبى ابراهيم محمد جمعه -  42

 38531   برقم    20190404:  تاريخ ، 3272  2007/  4/  2 حتى سارى  السيد محمد السيد هانم -  43

 38531   برقم    20190404:  تاريخ ، 3273  2012/  3/  31 حتى سارى  السيد محمد السيد هانم -  44

 38531   برقم    20190404:  تاريخ ، 3274  2017/  3/  30حت سارى  السيد محمد السيد هانم -  45

 38531   برقم    20190404:  تاريخ ، 3275  2022/  4/  2 حتى سارى  السيد محمد السيد هانم -  46

 58595   برقم    20190407:  تاريخ ، 3317  2018/11/10 حتي ساري  على محمد عبدالفتاح محمد -  47

 58595   برقم    20190407:  تاريخ ، 3318  2023/11/9 حتى سارى  على محمد عبدالفتاح محمد -  48

 50594   برقم    20190407:  تاريخ ، 3313  2024/5/28 حتي ساري  صالح احمد محمد عبدالعزيز -  49

 38579   برقم    20190407:  تاريخ ، 3336  2022/4/6 حتي ساري  حسن على ابوالمعاطى عصام -  50

 38579   برقم    20190407:  تاريخ ، 3337  2022/4/7 حتي ساري  حسن على ابوالمعاطى عصام -  51

 69312   برقم    20190407:  تاريخ ، 3329  2024/4/7 حتي ساري  والتصدير لالستيراد خفاجى محمد -  52

 55347   برقم    20190407:  تاريخ ، 3339  2017/1/26 حتي ساري  ادريس بهنسى محمد رشاد -  53
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