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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجارة عن 86324 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الشحات محمد ابراهيم -  1

 ابراهيم الشحات محمد رشاد/ بملك البنا- الخد قرية:  بجهة ، وقطاعى جمله فاكهه

 عن 86431 برقم 20190722 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف السيد ابراهيم رزق محمود -  2

 الحنفى محمد الحنفى شعبان - بملك الخاشعه قريه:  بجهة ، زراعيه محاصيل تجاره

 عن 86437 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى ابراهيم الدين زين السيد صالح -  3

 ابراهيم الدين زين السيد عمرو/ بملك سن أم:  بجهة ، والتموين البقالة تجارة

 ورشه عن 86341 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهيب سيداحمد محمد جمال هشام -  4

 وهيب احمد سيد محمد جمال - بملك البرلس - القبلى الساحل - الوهابيه - بلطيم:  بجهة ، اليه نجاره

 تجارة عن 86445 برقم 20190725 فى قيد ، 500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوخشبه محمد محمد محمد رضا -  5

 محمد محمد محمد/ بملك العقاريه الضرائب اسفل- الحامول بلطيم طريق-بلطيم:  بجهة ، زراعيه واسمده ومخصبات وبذور مبيدات

 ابوخشبه

 عن 86493 برقم 20190729 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم احمد محمد مغازى عبدالكريم -  6

 عبدهللا عبدالمولى حسام - بملك المركز شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 مخزن عن 86495 برقم 20190729 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السحماوى على عبدالستار اسامه -  7

 السحماوى على عبدالستار - بملك عمير شباس:  بجهة ، خرده

 تجاره عن 86260 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على عبدالعزيز ازهار -  8

 الجمال محمد عبدالكريم - بملك - الوهابيه - بلطيم:  بجهة ، اخشاب

 86258 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل محمد حلمى عبدالرؤف عبدالمنعم -  9

 حسن شوقى عماد دينا بملك - يوسف ع السالم دار قريه:  بجهة ، والشباك الباب لدهان بويات مخزن عن

 عن 86265 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحضرى على محمد على مؤمن -  10

 صالح محمد زكريا صالح زكريا/ بملك البيضاء القنطرة- السالم ش:  بجهة ، عامة صيدلية

 بيع عن 86273 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى حسن ابراهيم جمال -  11

 شحاته احمد محمود سالم - بملك الحمراء قريه:  بجهة ، اعالف

 نجاره ورشه عن 86342 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى على ابراهيم ايهاب -  12

 عيسى ابراهيم على ابراهيم - بملك البرلس - البنائين قريه - بلطيم:  بجهة ، اليه

 عن 86366 برقم 20190716 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبى حسب احمد محمد على محمد -  13

 النبى حسب احمد محمد على احمد - بملك البرلس- الكبرى الحنفى - بحرى بر - بلطيم:  بجهة ، اسماك تجاره

 حظيره عن 86381 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن مصطفى محمود محمد -  14

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

 86502 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن غريب غازى عبدالعاطى اسماعيل -  15

 بعد االنترنت عدا فيما االجنبيه بالجامعات للدراسه الطالب اللحاق والالزمه االداريه والخدمات االستشارات تقديم مركز عن

 عيسى عباس فؤاد عباس - بملك الصديق ابوبكر شارع:  بجهة ، لذلك الالزمه التراخيص على الحصول
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 86207 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين حزهللا حرزهللا عبدالسالم عليه -  16

 مرسى ابراهيم عماد عبير - بملك بالمرابعين المدرسه شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 مقاوالت عن 86367 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف احمد مصطفى كمال -  17

 الصياد محمد محمد ابراهيم شرين - بملك الحجر عزبه:  بجهة ، عموميه

 عن 86459 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد صادق محمد ابراهيم -  18

 طنطاوى صديق خليل حامد/ بملك السحايت طريق:  بجهة ، محمول وصيانه اكسسوار

 86463 برقم 20190728 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السجينى محمد عبدالحميد عبدالغنى على -  19

 السجينى محمد عبدالحميد عبدالغنى  - بملك مسير:  بجهة ، قطن بذره معصره عن

 ورشة عن 86311 برقم 20190711 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجيله ابو حسن على حسن -  20

 المهدى ابراهيم رجب هنيه/ بملك الكبرى المنشأة:  بجهة ، خراطة

 عن 86187 برقم 20190702 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى محمد عبدالحميد جمال احمد -  21

 غازى محمد عبدالحميد جمال احمد - بملك الزعفران - االحرار عزبه:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف وتعبئه تجاره

 مكتب عن 86326 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  خضر خليفه جمال خليفه -  22

 على محمد بدير فاطمة/ بملك الديبة ميت:  بجهة ، عامة مقاوالت

 86407 برقم 20190721 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعطى عبدالسالم عبدالفتاح مغازى -  23

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

 عبدالمعطى عبدالسالم عبدالفتاح  بملك - دقميره:  بجهة ، والواردات الصادرات على

 توريدات عن 86427 برقم 20190722 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد حسن فتحى حسن -  24

 شحاته السيد محمد احمد - بملك الوسطانى الحكر شارع:  بجهة ، ومقاوالت كهربائيه

 مستحضرات عن 86433 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحاوى سليم حاتم ندى -  25

 الطحاوى سليم حاتم - بملك البحريه االبعاديه:  بجهة ، تجميل

 عن 86436 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن سعد حسن محمد السيد -  26

 محمد محمد ابوخليل/ بملك الزعفران- عرفه ابو قرية:  بجهة ، عامة مقاوالت مكتب

 عن 86283 برقم 20190709 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالسالم عبدالحميد محمد -  27

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

 شبخ حسن رجب هانى - بملك الجديده االبتدائيه المدرسه شارع - البيضاء القنطره:  بجهة ، والواردات

 معرض عن 86264 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد  لسعيدا فراج محمد -  28

 الجزار محمد السعيد فراج/ بملك البحر ش:  بجهة ، السيارات لتجارة

 عن 86349 برقم 20190715 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنسى محمد محمد جمال سماح -  29

 المنسى محمد محمد جمال - بملك الحامول تفتيش:  بجهة ، بها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره

 بيع محل عن 86364 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن الشحات عرفات الفت -  30

 محمد يونس فاطمه - بملك الفرخ روس:  بجهة ، زراعيه ومخصبات مبيدات

 رئيسى عن 68575 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالى عبدالوكيل محمد هانى -  31

 غالى عبدالوكيل محمد - بملك البرج طريق - البرلس برج - بلطيم:  بجهة ، مخبوزات بيع منفذ/  اخر

 تجاره عن 86444 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل خليل على السيد االميره -  32

 عبدالعزيز عبدالحليم السيد اسامه/  بملك - السعيد حامول:  بجهة ، منزليه ادوات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 حلويات بيع عن 86519 برقم 20190731 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالفتاح احمد نشات -  33

 عيسى البسيونى محمد رباب - بملك الديبى المعهد بجوار - الطويل الكوم:  بجهة ،

 تجاره عن 86518 برقم 20190731 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمود ابراهيم ناصف -  34

 حسن جمعه صادق هبه - بملك ابوبدوى:  بجهة ، واعالف حبوب

 برقم 20190703 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عبدالرازق جمال عبدالناصر محمد -  35

 عثمان عبدالرازق جمال عبدالناصر - بملك القادسيه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره عن 86214

 مكتب عن 86217 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى عبدهللا سعد سعودى -  36

 الشطالوى احمد عبدالسميع - بملك الجديه 82:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجاره عن 86371 برقم 20190717 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ على احمد عبدالعال شريف -  37

 مداح كمال موسى هيثم بملك - الشعراوى عزبه - الشمارقه:  بجهة ، واعالف حبوب

 رئيسى عن 68575 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالى عبدالوكيل محمد هانى -  38

 عبدالوكيل محمد عصام* بملك بلطيم البرلس برج بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، مخبوزات بيع منفذ/  اخر

 تجاره عن 86380 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدوى السيد العدوى مجدى -  39

 محمود على احمد ابراهيم - بملك الحصفه:  بجهة ، السيارات زيت وغيار كاوتش

 حظيره عن 86384 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالفتوح فهمى ابراهيم محمد -  40

 عبدالفتاح سعيد محمد احمد - بملك رسالن عزبه:  بجهة ،(  مواشى مزرعه)  مواشى

 عن 86404 برقم 20190721 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السرى محمد عبدالقادر يسرى عبدالقادر -  41

 ابراهيم فكرى حامد - بملك الجمله سوق اما - بلطيم:  بجهة ، السيارت كهربائى

 مقاوالت مكتب عن 86473 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كشكه محمد السيد قاسم -  42

 ابراهيم جالل ابراهيم رشا - بملك مسير:  بجهة ، عامه

 اخر رئيسى عن 64771 برقم 20190711 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سعد السيد وليد -  43

 الصاوى السيد مصطفى مها/ بملك بورسعيد ش:  بجهة ، غذائية مواد وتوزيع تجارة/

 عن 86195 برقم 20190702 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسونه نصرهللا حسونه نصرهللا محمد -  44

 محمد - بملك االسمر عصير مقابل - سالم صالح شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما الجاهزه والمالبس الخردوات تجاره

 السعيد عبدالموجود الدين وعالء مرشدى عبداللطيف سامى

 اخر رئيسى عن 64771 برقم 20190711 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سعد السيد وليد -  45

 مروان عبدالرحمن محمد/ بملك اليرموك ش بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، غذائية مواد وتوزيع تجارة/

 سمكرة ورشة عن 86245 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على بدران يونس ايمن -  46

 خليفه احمد عيسى صفيه/ بملك 7 طلمبات:  بجهة ، ومستعملة جديدة سيارات غيار وقطع سيارات

 طحين ماكينة عن 86353 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالب احمد يحى محمود -  47

 حسن احمد يحى هانى/ بملك الناصرية قرية- ابومصطفى:  بجهة ، ارز وفراكة

 مكتب عن 86408 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض شفيق مامون خالد -  48

 محمد محمود محمد زينب - بملك 47 ال عمارات:  بجهة ، عقارات

 86416 برقم 20190721 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم محمد عبدالحميد كمال عبدالحميد -  49

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

 غانم محمد عبدالحميد رياض - بملك الشمارقه:  بجهة ، والواردات الصادرات
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجاره عن 86224 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين على سلوع تهانى -  50

 عبدالرحمن على حامد عوض - بملك السحايت قريه:  بجهة ، والبويات الحدايد

 تجاره عن 86221 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى احمد حلمى محمد -  51

 هانى - بملك الجرايده كفر:  بجهة ، الغير لدى ماسبق وتصنيع االدويه عدا فيما الغذائيه والمكمالت التجميل مستحضرات وتوزيع

 رمضان محمد الدين سراج

 ادوات بيع عن 86222 برقم 20190704 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدهللا صالح والء -  52

 الشهاوى يوسف بسيونى واصف - بملك دسوق الشيخ كفر طريق - القصب محله:  بجهة ، كهربايئه

 86377 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنام عبدالباقى محمد عبدالحميد الرفاعى -  53

 الغنام بدران عبدالنبى هويده - بملك روينه:  بجهة ، اراضى واستزراع استصالح عن

 صاله عن 86509 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفيق الشربينى محمد رائد -  54

 عطيه دالقادرعب مصبحه - بملك العالى السعد شارع:  بجهة ، رياضيه العاب

 ورشه عن 86521 برقم 20190731 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم موسى فتحى محمد احمد -  55

 سيداحمد سيداحمد عالء احمد - بملك الضبعه:  بجهة ، حداده

 قطع تجاره عن 86515 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنيش سعد يوسف ماجد -  56

 عبدالعزيز ابراهيم ممدوح محفوظ - بملك الدلتا شارع الفالوجا ابراج:  بجهة ، دش غيار

 عن 86517 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقوى عبدالستار سرحان صبحى -  57

 ابراهيم عبدالقوى زيدان محمد - بملك الجرايده - الوداد قريه:  بجهة ، موبيليا ورشه

 مكتب عن 86181 برقم 20190701 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النادى محمد حامد اكرامى -  58

 النادى محمد حامد رياض - بملك الحامول تفتيش:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجاره عن 86173 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رشاد الدين جمال احمد -  59

 الصعيدى محمد محمد - بملك البرلس - بورسعيد شارع - بلطيم:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما وخردوات جاهزه مالبس

 تجاره عن 86270 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال محمد رمضان السيد -  60

 الجمال محمد رمضان محسن بملك - المحافظه تقسيم الزهراء فاطمه شارع 21:  بجهة ، اعالف

 مزرعه عن 86300 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب فوزى محمد عادل -  61

 هنداوى رجب فوزى محمد  بملك - ابومصطفى قريه:  بجهة ، مواشى تربيه

 86310 برقم 20190711 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد عطيه سليمان متولى عبدالرازق انور -  62

 عبدالدايم محمدعبدالغنى عبدالغنى - الرئيسى الطريق-االحمر الكوم-بلطيم:  بجهة ، معادن تشكيل ورشة عن

 بيع عن 86385 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه عبدالحليم عبدالسميع ايمن -  63

 االشعل عوض محمد جمعه محمد  - بملك الثوره شارع:  بجهة ، الالسلكيه ماعدا مراقبه كاميرات

 عن 86405 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيداحمد عبدالدايم عبدالفتاح حنان -  64

 سيداحمد طلبه عبداللطيف سمير - بملك الحالفى:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 عن 86398 برقم 20190718 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جباره عبدالرحمن عبدالمجيد والء -  65

 جادو محمد عبده محروس عبدالتواب - بملك قونه:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره

 تجاره عن 86457 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالسالم كمال احمد -  66

 على امام صبحى ليلى  بملك - المرور شارع:  بجهة ، وفاكهه خضر



 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

 عن 86482 برقم 20190729 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق ابراهيم ذكى مهدى السيد -  67

 مرزوق ابراهيم ذكى مهدى - بملك القرضا:  بجهة ، حالقه صالون

 تجاره عن 86480 برقم 20190729 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفات محمد عرفات محمد -  68

 حماد رشاد انور نجالء - بملك البيضاء القنطره - السالم شارع:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 تجاره عن 86466 برقم 20190728 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم على محمد مختار االء -  69

 عبدالخالق على على ناصر - بملك القصب محله:  بجهة ، والمنظفات البقاله

 86315 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصبى عبدالرازق محمد منصور محمود -  70

 القصبى عبدالرازق محمد منصور/ بملك بحرى بر عماد قرية- بلطيم:  بجهة ، يدوية نجارة ورشة عن

 تجاره عن 86191 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان احمد محمد رمزى احمد -  71

 الشيتانى احمد احمد ساميه - بملك السيد الدين عماد شارع:  بجهة ، تجزئه اطفال مالبس

 وتعبئة تجارة عن 86317 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادو احمد كمال نفين -  72

 ابراهيم محمد بدالدايمع محمد ياسر/ بملك الحجر كوم:  بجهة ، الغذائية المواد وتغليف

 عن 86193 برقم 20190702 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره مصطفى عماره على على وليد -  73

 مصطفى عماره على على - بملك صروه:  بجهة ، بالستيك كساره

 عن 86320 برقم 20190711 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى محمد مصطفى محمد بهاء -  74

 الشافعى مصطفى محمد بملك - الشافعى عزبه - غازى سيدى:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادار مواشى تربيه حظيره

 تجاره عن 86410 برقم 20190721 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل حسين السيد سمير سامح -  75

 الشيخ بكفر والرياضه الشباب مدريه - بملك الشرعيه الجمعيه مستوصف امام - محمد عقل شارع:  بجهة ، بقاله

 امن مكتب عن 86429 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر جالل صقر هناء -  76

 عبدالباقى حامد فوزى محمد - بملك قراجه:  بجهة ، لذلك الالزمه التراخيص استصدار بعد ونظافه

 عن 86226 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباسل طه ياسين ياسين مصطفى -  77

 الباسل طه ياسين ياسين - بملك الخريجين 4 قريه:  بجهة ، ومتكامله عامه مقاوالت مكتب

 عن 86247 برقم 20190708 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد مبروك السيد عاصم -  78

 عثمان كمال احمد محمد/ بملك عبدالناصر جمال ش- المحطة قلين:  بجهة ، خضروات وتبريد وحفظ خضار ثالجة

 تجاره عن 86281 برقم 20190709 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بليله محمد السيد محمد سميره -  79

 الزفتاوى عبدربه حمدى - بملك الدينى المعهد خلف -  البرلس - بلطيم:  بجهة ، التجميل ومستحضرات المنظفات

 مكتب عن 86284 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامه للمقاوالت النواصره -  80

 النواصره محمد على مصطفى - بملك النورين ذو شارع 13:  بجهة ، عامه ومقاوالت هندسى

 بيع عن 86266 برقم 20190708 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد ابراهيم عبدالقادر فتحى -  81

 جادهللا ابراهيم عبدالقادر فتحى/ بملك الخطاب عمربن عيادة مدخل- روينة سكة ش:  بجهة ، اسماك وشوى

 عن 86374 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عميره عبدالكريم محمد جميل اسالم -  82

 عبدالكريم محمد جميل - بملك الدولى الطريق - بلطيم:  بجهة ، زراعى مشتل

 ، بقاله تجاره عن 86499 برقم 20190729 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى محمود اشرف ليلى -  83

 شتا احمد محمود جمال محمد - بملك على الحاج قريه:  بجهة

 مخبز عن 86514 برقم 20190731 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم محمد ميرفت -  84

 السماحى قطب السعيد طه - بملك القاضى صبرى شارع:  بجهة ، سياحى



 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

 سوبر عن 86174 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار عبدهللا جمعه امجد -  85

 طوالن السيد على محمد - بملك النوعيه التربيه خلف - الدمرداش الشهيد شارع 2 عقار:  بجهة ، ماركت

 رئيسى عن 44002 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى الرحمن عبد ابتسام -  86

 عبدالوهاب عبدالعزيز نبيل - بملك الدمرداش محمد الشهيد شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره/  اخر

 حسن

 رئيسى عن 44002 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى الرحمن عبد ابتسام -  87

 البدرى العنين أبو اللطيف عبد/  بملك شنو بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره/  اخر

 عكر

 تدريب عن 86210 برقم 20190703 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العباسى محمد عبداللطيف عالء -  88

 شارع - مبارك اسكان - بلطيم:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما الخاصه االحتياجات ذوى وتاهيل

 الحداد رزق المتولى القطب سمير - بملك عبدالناصر جمال

 تجاره عن 86268 برقم 20190709 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز السعيد عبدهللا هانم -  89

 سليمان عبدالحميد شعبان ضياء - بملك حازق قريه:  بجهة ، بقاله

 رئيسى عن 86293 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيرى على على محمود -  90

 الغفلول المهدى درغام السعيد/ بملك الدينى مسير معهد مقابل-السوق:  بجهة ، مخلالت معمل/ اخر

 رئيسى عن 86293 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيرى على على محمود -  91

 البنا الشيخ ش 21 وعنوانه رئيسى محل له:  بجهة ، مخلالت معمل/ اخر

 عن 86397 برقم 20190718 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب ابراهيم عبدالفتاح مصطفى -  92

 خطاب عبدالفتاح ابراهيم على - بملك عمير شباس:  بجهة ، اسمنت بيع مخزن

 بقاله تجاره عن 86172 برقم 20190701 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالفتاح محمد طارق -  93

 الجمال ابراهيم خضر فاديه - بملك القصب محله - عفيفى عزبه:  بجهة ،

 مكتب عن 86200 برقم 20190702 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشرى على غازى محمد -  94

 يوسف احمد عشرى على غازى - بملك الدولى الطريق اول احمد السيد قريه:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت

 تجاره عن 86419 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين السيد محمود صدفه -  95

 طلحه ابوشعيشع عطيه حسيب - بملك اسحاقه:  بجهة ، منزليه ادوات

 عن 86330 برقم 20190714 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجليل عبدالحميد محمد عصام -  96

 ابراهيم ابوالمكارم محمد سعيده - بملك ابومصطفى قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 86422 برقم 20190722 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشراكى محروس محمد عبدالمنعم مجيده -  97

 عبدالحميد عبدهللا حليم - بملك شرابى مستشفى خلف - الشرطه ارض 74:  بجهة ، بقاله عن

 ، اعالف بيع عن 86425 برقم 20190722 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدير ناصف احمد عصام -  98

 بدير ناصف احمد عوض - بملك الشراقوه 40 قريه:  بجهة

 تجارة عن 86448 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمود محمد مختار كريمه -  99

 على يونس اسماعيل يحى/ بملك العمريه- بلطيم:  بجهة ، البقالة

 فواكه بيع عن 86223 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدعدر عوض عبده فاديه -  100

 الدعدر عوض عبده - بملك البرلس - الجمله سوق - بلطيم:  بجهة ، وخضار

 بجهة ، بقاله تجاره عن 86232 برقم 20190704 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دان السيد على ناديه -  101

 السقارى محمد بسيونى - بملك الجديده العزبه - الدين سيف شارع 39: 



 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

 مقاوالت عن 86251 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكحكى حسن احمد وليد -  102

 العرفى عبدالرحمن توفيق عفاف/ بملك رخا حى- جاويش عبدالعزيز ش:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامة

 86348 برقم 20190715 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصمور محمود يونس محمود ابراهيم -  103

 الصمور يونس محمود - بملك الشرقيه ناصر قريه:  بجهة ، موبيليا معرض عن

 عن 86465 برقم 20190728 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالمجد احمد عبدالعزيز شهرات -  104

 عبدالحميد عبدالمنعم طاهر - بملك رمضان من العاشر شارع:  بجهة ، سبوع ولوازم عطاره تجاره

 تجاره عن 86508 برقم 20190730 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سفين وقيم فوزى مينا -  105

 منصور ابراهيم محمد حمدى - بملك والعاشر الخطاب بن عمر تقاطع:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 رئيسى عن 71323 برقم 20190730 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان على احمد احمد حماده -  106

 البرلس برج لمدينه المحليه الوحده - بملك الشباب مركز خلف- البرلس برج - بلطيم:  بجهة ، وخردوات مكتبه/  اخر

 رئيسى عن 71323 برقم 20190730 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان على احمد احمد حماده -  107

 عثمان احمد ابراهيم احمد - بملك البرلس برج - الجونه ارض - بلطيم بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، وخردوات مكتبه/  اخر

 بيع عن 86220 برقم 20190703 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بهنسى عبدالرازق محمد محمود -  108

 عبدالشافى محمود واحمد والسعيد محمد - بملك االوقاف تفتيش:  بجهة ، وبطاريات اطارات

 عن 86234 برقم 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالحميد حلمى ياسر مصطفى -  109

 الشامى ابراهيم عبدالحميد ابراهيم - بملك المحاربين حى:  بجهة ،(  ماركت سوبر)  البقاله تجاره

 عن 86243 برقم 20190707 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيداحمد طلبه عبداللطيف سمير -  110

 سيداحمد طلبه عبداللطيف سمير - بملك الحالفى:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 عن 86271 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفار عبدالجليل فيصل محمود -  111

 عبدالجليل فيصل محمود احمد - بملك الحالفى دائرى من متفرع:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 86296 برقم 20190710 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنطاوى عبدالقادر اسماعيل ايمن -  112

 عبدالقادر اسماعيل رضا/ بملك الجرايده-ابوعبده قرية:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات ومراتب وسجاد مفروشات تجارة

 الطنطاوى

 عن 84253 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار عبدهللا عبدالونيس عبدالمطلب -  113

 محمد مصطفى ابراهيم احمد/ بملك البرية قرية:  بجهة ، التكاتك لتجاره معرض اخر رئيسى

 عن 84253 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار عبدهللا عبدالونيس عبدالمطلب -  114

 خاطر مصطفى ابراهيم احمد/ بملك مصطفى ابو قرية بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، التكاتك لتجاره معرض اخر رئيسى

 غيار قطع عن 86383 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حسين محمود حسين -  115

 عبدالسالم الشيمى محمد جالل -  بملك ابشان:  بجهة ، الرش مواتير

 عن 86314 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلحه ابراهيم محمد ابراهيم كريم -  116

 محمد عبدالعزيز السعيد رمضان بملك - 2 تقسيم - المهندس رعشا:  بجهة ، االدويه عدا فيما طبيه ومستلزمات ادوات تجاره

 المكاوى

 محل عن 86192 برقم 20190702 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس محمد اسماعيل محمد -  117

 على عبدالحميد احمد محمد - بملك اسحاقه - لبن عزبه:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره ورشه     بنشاط اخر رئيسى

 عن 86318 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالى محمد غالى محمد حماده -  118

 محمد محمد شوقى/ بملك الجدية 47:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة



 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

 تجاره عن 86199 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد فؤاد عبدالجواد صالح -  119

 حبيب احمد رمضان صابر - بملك حبيب برج شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 86322 برقم 20190711 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم عبدالموجود ابراهيم -  120

 الدين شرف عبدالموجود احمد بملك - الستين باب - الزعفران:  بجهة ، وتجارتها وادرارااللبان مواشى تربيه حظيره

 تجاره عن 86417 برقم 20190721 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد جميل بشرى -  121

 عبدالفتاح مصطفى محمد - بملك رمضان من العاشر شارع:  بجهة ، اعالف

 عن 86428 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحديدى محمود مصطفى محمد -  122

 عفيفى محمد رجب صفاء - بملك الثوره شارع:  بجهة ، مدرسيه وادوات خردوات تجاره

 عن 86230 برقم 20190704 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالوهاب محمد رجب -  123

 عبدالسالم محمد عبدالحميد عبدالسالم - بملك الخريجين 5 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 عن 86254 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االسعاد ابو عبدالعال حسن يوسف -  124

 المنسى ابوالمعاطى السيد/ بملك زيدان قرية:  بجهة ، سيارات دوكو

 العاب صاله عن 86277 برقم 20190709 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر حميده عيد على -  125

 عبدهللا شحاته عبدالفتاح وفاء - بملك الضبعه قريه:  بجهة ،(  بلياردو)  رياضيه

/  اخر رئيسى عن 84443 برقم 20190709 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لالستيراد 1 علوان -  126

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

 خليفه عبدالرازق محمد احمد - بملك الكبرى المنشاه:  بجهة ، والواردات

/  اخر رئيسى عن 84443 برقم 20190709 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لالستيراد 1 علوان -  127

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

 خليفه طلب عبدالرازق محمد - بملك الكبرى المنشاه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، والواردات

 تصنيع ورشه عن 86507 برقم 20190730 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى شوقى محمد خالد -  128

 مصطفى مصطفى محمود محمد - بملك المركز شارع:  بجهة ، خشبيه وركن وستائر جاهزه مراتب

 تجاره عن 86511 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المزين مجاهد عبدالفتاح رضا -  129

 شلبى ابراهيم محمد جمال متولى - بملك الزواوى سعد شارع:  بجهة ، موبيليا واكسسوار حدايد

 مكتب عن 86527 برقم 20190731 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده مبارك العشرى ابراهيم -  130

 حميده على فوزى تامر - بملك ابوسكين قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 56690 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى عبدالفتاح مصطفى ياسر -  131

 الشوادفى حامد عنتر - بملك حسين ابراهيم عزبه - القصب محله:  بجهة ، ورق تجاره مخزن/  اخر رئيسى

 عن 56690 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى عبدالفتاح مصطفى ياسر -  132

 سعد عبدالوكيل الشيماء - بملك الجديد المحافظه تقسيم 4 بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، ورق تجاره مخزن/  اخر رئيسى

 محل عن 86192 برقم 20190702 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس محمد اسماعيل محمد -  133

 اسماعيل عويس محمد - بملك الشهيدى مبارك عزبه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره ورشه     بنشاط اخر رئيسى

 البقالة تجارة عن 86294 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هدهد عقل منصور عقل -  134

 يوسف احمد سيد يوسف/ بملك الشرفا- القبلى الساحل-بلطيم:  بجهة ،

 تجاره عن 86295 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القلفاط محمد محمد محمد ناهد -  135

 القلفاط محمد السيد احمد  بملك - البحيره شارع/  بلطيم:  بجهة ، البقاله



 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

 عن 86393 برقم 20190718 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالبديع السعيد رمضان -  136

 محمد عبدالبديع السعيد - بملك قوته:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 برقم 20190725 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منيسى عبدالحميد عبدالسالم جمال مصطفى -  137

 عبدالحميد عبدالسالم جمال - بملك - دقميره الششينى قريه:  بجهة ، والملح الزيت عدا فيما غذائيه مواد وتعبئه تجاره عن 86455

 منيسى

 المقاوالت عن 86391 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق مرسى على احمد -  138

 السيد احمد فرج صالح - بملك البحر شارع:  بجهة ، العامه

 تجاره عن 86378 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنام محمد عبدالحميد سمير -  139

 الغنام عبدالباقى محمد عبدالحميد اعىالرف - بملك روينه:  بجهة ، ثقيله معدات

 حظيره عن 86403 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعال محمد صبرى سما -  140

 سالمه على وليد - بملك ابومصطفى - سالمه على عزبه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها تربيه

 عن 86458 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز حموده مصطفى اسامه -  141

 بالى صالح محمود فاتن/ بملك السالم مسجد بجوار- السالم ش- البيضاء القنطرة:  بجهة ، وعطور تجميل مستحضرات

 تسجيل عن 86481 برقم 20190729 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزواوى خضر محمد احمد -  142

 عبدالعزيز بن احمد شارع 4 تقسيم:  بجهة ، االدويه عدا فيما  الغير لدى والتصنيع ومطهرات تجميل ومستحضرات غذائيه مكمالت

 الزواوى خضر محمد - بملك

 عن 86464 برقم 20190728 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين عبدالغفار شاهين مصطفى -  143

 عياد على على صبح محمد ايهاب - بملك المركز شارع:  بجهة ، اسماك بيع

 بيع عن 86316 برقم 20190711 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا اسماعيل صابر اسماعيل -  144

 السمخلى على عطا عطا/بملك العمرية-المرازقه طريق -بلطيم:  بجهة ، كهربائية واجهزة منزلية ادوات

 عن 86414 برقم 20190721 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن محمد ممدوح احمد -  145

 محمد عيسى مرسى مرسى - بملك على الحاج:  بجهة ، زراعيه وحاصالت لب تجاره

 عن 86415 برقم 20190721 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق على محمد مرسى رجب -  146

 صديق على محمد مرسى رجب بملك - طالب ابى بن على شارع االطباء تقسيم 33:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 86424 برقم 20190722 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنام عطيه حامد محمود ايمان -  147

 العطار محمد متولى الشحات - بملك االمعى عزبه:  بجهة ، دواجن مزرعه

 عن 86420 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كرامه عمر احمد عبدالهادى محمد -  148

 كرامه عمر احمد محمد - بملك البكاتوش:  بجهة ،(  لب ومقله بقاله)  ماركت سوبر

 عن 86490 برقم 20190729 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضيف عبدالعزيز عبدالغنى بسيونى -  149

 حامد سليم ابوالمعاطى وائل - بملك الشيخ كفر طريق - الكركات:  بجهة ، قش وفرم وتشوين تجميع

 مكتب عن 86484 برقم 20190729 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محجوب احمد محجوب -  150

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

 ابوالعنين السيد ابوالعنين السيد - بملك البرلس - الحمادى قريه - بلطيم:  بجهة

 عن 86248 برقم 20190708 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين ابوالنور رزق جمعه عبدهللا -  151

 عبدالسميع كمال شاكر/ بملك الجرايدة:  بجهة ، جزارة محل

 تجاره عن 86347 برقم 20190715 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتيت مرسى مصطفى السيد -  152

 عبدالسالم شحاته وائل - بملك ايطاليا قريه - خميس عزبه:  بجهة ، كاوتش



 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

 تجاره عن 86346 برقم 20190715 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالقادر ابراهيم وفاء -  153

 هللا عطا يوسف فتحى السيد فتحى - بملك الديبه ميت:  بجهة ، بقاله

 مكتب عن 86340 برقم 20190715 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد محمد رمضان محمد -  154

 البسطويسى عبدالعليم ابراهيم - بملك الشرقيه ناصر قريه:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت

 تجارة عن 86454 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطالب حسن محمد سهام -  155

 حسين محمود مصطفى/ بملك ماهر احمد ش:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما الجاهزة المالبس

 عن 86489 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العسكرى السيد عبربه محمد ماجده -  156

 العسكرى السيد عبدربه محمد - بملك العاقوله قريه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 تجاره عن 86486 برقم 20190729 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمرى على ابوالفتوح فتوح -  157

 ابوالفتوح عطيه - بملك القديم البرج بلطيم طريق المرازقه طريق بجوار - العام الطريق - البرلس - بلطيم:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

 العمرى على

 ورشه عن 86503 برقم 20190730 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد محمد البسطويسى هانى -  158

 السعيد محمد البسطويسى عبدالناصر - بملك السويس شارع:  بجهة ، يدويه نجاره

 عن 86183 برقم 20190701 فى قيد ، 22000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهير السيد السيد اسماعيل محمود -  159

 زهير السيد السيد السيد اسماعيل - بملك المحكمه خلف:  بجهة ، عامه صيدليه

 عن 86241 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر عبدالدايم بسيونى خضر -  160

 الجداوى الشناوى السعيد امثال - بملك 75 قريه:  بجهة ،(  ماكت سوبر)  البقاله تجاره

 86261 برقم 20190708 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البهنساوى محمد الحمادى محمد صالح -  161

 البهنساوى محمد الحمادى محمد بملك - الجديه 45 قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 عن 86359 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعدالدين مرسى عبدالمنعم صبرى -  162

 سعدالدين مرسى عبدالمنعم محمد - بملك ادريجه:  بجهة ، بناء مواد تجاره

 لتاجير اتيليه عن 86382 برقم 20190717 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد على السيد -  163

 عطاهللا حامد السيد محمود - بملك مون بالزا قاعه مقابل - االهرام شارع:  بجهة ، الزفاف فساتين

 العاب عن 86396 برقم 20190718 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد ابراهيم امانى -  164

 سويلم محمد نبيل - بملك الجمهوريه شارع من عمتفر - طالب ابى بن على شارع:  بجهة ،(  جيم)  رياضيه

 عن 86456 برقم 20190725 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوكيل ابوعوف صابر السيد سامح -  165

 على للرقابة العامة الهيئة من بها المصرح 6المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما سيارات قطع وتصدير استيراد مكتب

 مبروك رجب رجب عصام/ بملك حسين حلمى عزبة- الكراكات:  بجهة ، والواردات الصادرات

 محطة عن 86460 برقم 20190725 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدتو محمد احمد محمد فاتن -  166

 محمد محمد وايناس وايمان وصابر رضوان-حمتو محمد محمد احمد ورثة/ الخاشعةبملك 61:  بجهة ، السيارات وخدمات تموين

 حمتو

 فول بيع عن 86325 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوف السيد محمد السيد محمد -  167

 موسى محمد محمود/ بملك المنصور 75 قرية:  بجهة ، وذرة صويا

 ورشه عن 86411 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد محمد صبرى حماده -  168

 عبدالرحمن السيد زينب - بملك العرب حامول:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات نجاره



 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

 مكتب عن 86447 برقم 20190725 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صيام السيد رمضان محمد -  169

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

 سليمان احمد سعد هبه/ بملك القديمة السلخانه:  بجهة

 مكتب عن 86233 برقم 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قسطنطين انطوان ماهر ميالد -  170

 كيرلس حسنى عماد - بملك للمحاسبات المركزى الجهاز بجوار المساحه حى:  بجهة ، استوديو خدمات

 تجارة عن 86255 برقم 20190708 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلم ابراهيم يوسف نبيله -  171

 عبدالعاطى عبدالعزيز محمد/ بملك البلد قلين- الشرقية ش:  بجهة ، وخردوات جاهزة مالبس

 عن 86443 برقم 20190725 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف على ابراهيم السعيد ابراهيم -  172

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

 عبدالجليل السعيد عبدالجليل بملك - ابوسكين قريه:  بجهة ، توالواردا

 عن 86494 برقم 20190729 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالعزيز عبدالعزيز صالح -  173

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

 على عثمان محمد عبير - بملك مبارك شارع - البيضاء القنطره:  بجهة ، عقارى واستثمار والواردات

 مكتب عن 86246 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض اسماعيل محمد طارق -  174

 عوض اسماعيل محمد خالد/ بملك الزاوى قرية:  بجهة ، عامة مقاوالت

 مكتب عن 86278 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فريج محمد محمد محمود -  175

 سعد يوسف محمود هشام - بملك الحدود قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 رئيسى عن 83234 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد جالل محمد محمد -  176

 البحراوى عبدالحميد جالل محمد صالح/ بملك الطيبة قرية- البيارة:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامة مقاوالت مكتب/  اخر

 رئيسى عن 83234 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد جالل محمد محمد -  177

 عبدالحميد جالل محمد/ بملك الطيبة البيارة بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامة مقاوالت مكتب/  اخر

 عن 86487 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم العيسوى محمد نعمان احمد -  178

 السيد مرسى انور السيد - بملك الطايفه كفر:  بجهة ، بضائع نقل مكتب

 ورشه عن 86475 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المشالى ابراهيم عزيز ميرفت -  179

 بطرس نجيب نصيف سعد - بملك الكبرى المنشاه:  بجهة ، اخشاب وتشغيل نجاره

 ورشه عن 86504 برقم 20190730 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طالقلفا عبدالقادر على محمد -  180

 القلفاط عبدالقادر على محمد - بملك الكراكه طرح بمشروع 1 رقم قطعه البرلس برج - بلطيم:  بجهة ، يدويه نجاره

 مواد بيع عن 86510 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل حسن احمد ماهر -  181

 خليفه محمد صابر ناصف - بملك القصب محله قريه:  بجهة ، بناء

 تجاره عن 86180 برقم 20190701 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابومباركه على محمد على ياسر -  182

 اباظه اسماعيل محمد محمد - بملك الراشدين الخلفاء شارع:  بجهة ، بقاله

 جزاره محل عن 86237 برقم 20190707 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب محمد احمد تحسين -  183

 الكيالنى عماد سوسن - بملك الوقف عزبه:  بجهة ،

 غيار قطع بيع عن 86275 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض نمر حمدى ياسر -  184

 عوض مبروك نمر حمدى - بملك الكبرى فرج عزبه:  بجهة ، توكتوك

 تجارة عن 86263 برقم 20190708 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركه اسماعيل على جمالت -  185

 عطيه عبدالمجيد عبدالباعث اسماء/ بملك الزراعة مساكن:  بجهة ، البقالة



 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

 ورشه عن 86365 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى شوقى عادل محمود -  186

 المرسى شوقى عادل - بملك قلينى:  بجهة ، وستائر ركن تصنيع

 86402 برقم 20190718 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سكوت السيد رمضان الظريف حماده -  187

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

 رمضان الظريف حماده - بملك القديمه السلخانه خلف - البرلس - بلطيم:  بجهة ، والواردات الصادرات

 تجاره عن 86467 برقم 20190728 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزينى عبده الزينى السيد -  188

 احمد محمد صابر عزيزه - بملك الشاعر عزبه - الرغامه:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 تجاره عن 86474 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد عبدالمنعم محمود محمد -  189

 الخيال جبريل محمد سونه - بملك السالم دار هقري:  بجهة ، وبويات حدايد

 فراكه عن 86526 برقم 20190731 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكردى عبدالرازق سعد جمال -  190

 عبدالرازق سعد عبدالمقصود - بملك ابوتماده قريه:  بجهة ، ارز

 عن 86215 برقم 20190703 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد السيد عبدالمجيد حماده -  191

 ربيع عبدالمجيد السيد عبدالمجيد - بملك الحصفه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 مصنع عن 86186 برقم 20190702 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االبس ابراهيم على هشام -  192

 احمد يوسف محمد نصار - بملك مسير طريق:  بجهة ، معسل دخان

 86329 برقم 20190714 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجيزه عبدالمعطى عبدالغنى عادل الهام -  193

 شبار عبدالتواب محمد محمد - بملك باريس استوديو بجوار بورسعيد شارع - بلطيم:  بجهة ، كوافير عن

 تجاره عن 86194 برقم 20190702 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوغالب على عبدالبارى على -  194

 عبدالمقصود على عبدالبارى - بملك عمير شباس:  بجهة ، بقاله

 عن 86250 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد محمد عبدالحليم اشرف -  195

 قاسم على قاسم هدير/ بملك القواسم عزبة- الطويل الكوم:  بجهة ، القطن بذرة معصرة

 عن 86323 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب فهمى محمد حسن محمد -  196

 عمر عبدالوهاب فرحات ايمان بملك - تريان - اكتوبر 6:  بجهة ، منظفات بيع

 مكتب عن 86413 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدير محمد احمد محمد -  197

 بدير محمد محمد - بملك البنا قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 احذيه محل عن 86175 برقم 20190701 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكومى احمد السيد ابراهيم -  198

 ندا محمد السيد خالد - بملك التجارى الصفا مجمع شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما ومالبس

 عن 86178 برقم 20190701 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمود عبدهللا محمد زينب -  199

 خليل محمود عبدهللا مصطفى - بملك ابوحطب كفر:  بجهة ، دواجن مزرعه

 عن 86274 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى محمد عبده محمد ناريمان -  200

 الحديدى غازى عطيه مصطفى - بملك الرغامه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 عن 86257 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح بدير بسيونى بدير -  201

 اسماعيل محمد عبدهللا محمد - بملك - الزهراء مستشفى بجوار سيف برج:  بجهة ، النشاط نفس فى وتوريدات عامه مقاوالت

 وعدد حدايد بيع عن 86500 برقم 20190729 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على امين رجب حنان -  202

 عبيد حامد قنديل محمد - بملك الكبرى المنشاه:  بجهة ، يدويه



 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

 عن 86498 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد سالمه عادل احمد -  203

 شبار ابراهيم رسميه - بملك عبدالناصر جمال شارع - بلطيم:  بجهة ، تصوير استوديو

 تجاره عن 86505 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد محمد محمد على اسماء -  204

 محمد عيسى مجاهد - بملك 1 رقم محل 7 بلوك الجمله سوق:  بجهة ، والفاكهه الخضار

 عن 86524 برقم 20190731 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض على عبداللطيف محمد -  205

 معوض على عبداللطيف هشام - بملك قونه:  بجهة ، المواشى وتسمين لتربيه مزرعه

 تجاره عن 86201 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا احمد حجازى حجازى -  206

 ابراهيم محمد احمد محمد - بملك ثانى تعاون:  بجهة ، والبويات الحدايد

 مكتب عن 86219 برقم 20190703 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل السيد خليل كامل -  207

 الشربينى محمود محمود منى - بملك الزهراء مستشفى حى - والبضائع النقل تقسيم 21:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 86287 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ترجم محمد مسعد رمضان مسعد -  208

 ترجم محمد مسعد رمضان - بملك المحطه قلين - عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 86288 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى احمد ابراهيم صباح -  209

 حامد السيد عبدالحميد صالح - بملك الشعور ام قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 عن 86369 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبانه حسن عبدالرحمن السيد محمود -  210

 عبدالعظيم محمد مسعد بملك - الصيانه ابراج - روينه سكه:  بجهة ، غذائيه مواد وتعبئه توريد مكتب

 تجاره عن 86476 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القلماوى عبدالعزيز كمال عيد -  211

 زهير بسيونى السيد محمود - بملك عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ،(  موبيالت)  محمول اكسسوار

 86185 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوى خليل رمضان عبدالفتاح امانى -  212

 الهويدى احمد محمد - بملك الثامن الشارع البيضاء القنطره:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره عن

 86197 برقم 20190702 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد -  213

 رداد السيد على محمد محمود - بملك الوطنى الحزب شارع - المحطه قلين:  بجهة ،(  بقاله)  غذائيه مواد تجاره عن

 عن 86418 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعماه جاد ابراهيم فتوح شعبان -  214

 الشيتانى محمد قطب ناهد - بملك روينه سكه طريق - 2 صنايع تقسيم:  بجهة ، عطور وتوزيع تعبئه

 عن 81430 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب عبدالقادر صابر عادل -  215

 - بملك القرى ام 5 قريه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، وتجارتها االلبان ادارو مواشى تربيه حظيره/       بنشاط اخر رئيسى

 السيد الدسوقى ابراهيم

 حظيره عن 86338 برقم 20190715 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد عبدالحليم محمد -  216

 سالم محمد عبدالحليم عبداللطيف - بملك الخادميه قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها تربيه

 ورشه عن 86343 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد كيالنى السيد الحاجه -  217

 السهيلى السعيد هانم - بملك البرلس برج - قدره كفر - بلطيم:  بجهة ، اليه نجاره

 مكتب عن 86423 برقم 20190722 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليوه محمود احمد مجدى -  218

 عليوه محمود احمد ابراهيم - بملك الزعفران - ابوعرفه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 كهربائيه ادوات بيع عن 86238 برقم 20190707 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب احمد وطفه -  219

 غريبه مصطفى جمعه رمضان - بملك البرلس - القبلى الساحل - الوهابيه - بلطيم:  بجهة ،



 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

 86240 برقم 20190707 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا بسيونى رمضان رجب محمد -  220

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

 بسيونى رمضان رجب - بملك الشقه:  بجهة ، والواردات الصادرات

 عن 86279 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن خليل محسن رامى -  221

 الكيالنى على حسن خليل محسن - بملك الجمله سوق:  بجهة ، والفاكهه الخضراوات تجاره

 تجاره عن 86262 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يوسف محمد عبدالنبى -  222

 حسن على اسامه بملك -  بالس جراند برج الجمهوريه شارع:  بجهة ،( ماركت سوبر)  البقاله

 فرم عن 86356 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار عوض خميس اسامه -  223

 مصطفى ابوالفتوح محمد عالء بملك -ابوالطيب مجمع شارع:  بجهة ، جبس

 86362 برقم 20190716 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى محمد ابوالمعاطى عبدالحليم -  224

 عصر محمد احمد - بملك عفان بن عثمان شارع:  بجهة ، رخام وتصنيع تقطيع عن

 برقم 20190730 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرنوبى عبدالحميد محمد يوسف عبدالواحد -  225

 عبدالحميد محمد يوسف - بملك سن ام الوقف عزبه:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره عن 86506

 الشرنوبى

 اجهزه بيع عن 86516 برقم 20190731 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيداحمد على جمال ايهاب -  226

 سيداحمد على جمال ايهاب - بملك 47 الـ عمارات مقابل/  الشرطه تقسيم:  بجهة ، كهربائيه

 عن 86179 برقم 20190701 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مزروع محمود عبدالستار خالد سعد -  227

 لالسماك الشيخ كفر بورصه - بملك الشيخ كفر اسماك بورصه 7 طلمبات:  بجهة ، اسماك بيع محل

 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن محمد السيد عبدالرسول محمد -  228

 عبدالحميد حلمى سحر - بملك الدراملى 3:  بجهة ، غاز توزيع عن 86213

 تجاره عن 86280 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنين اندراوس اسكندر سند -  229

 عبدهللا احمد فتحى عبدهللا - بملك االبطال شارع:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 81430 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب عبدالقادر صابر عادل -  230

 مدكور احمد هللا فتح على بملك - القرى ام 5 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادار مواشى تربيه حظيره/       بنشاط اخر رئيسى

 بيع عن 86399 برقم 20190718 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق محمود محمد عزت اسامه -  231

 خطاب حجازى السيد احمد - بملك المرازقه كفر:  بجهة ، مخبوزات

 تجاره عن 86477 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض سيداحمد عوض محمد -  232

 الجوهرى السيد ىعبدالمعط كرم - بملك 55 قريه:  بجهة ، واعالف حبوب

 عن 86312 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن ابراهيم الدسوقى محمد -  233

 موسى على محمد عايده بملك - الخاشعه 10 قريه:  بجهة ، البقاله تجاره

 برقم 20190702 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صباحى عبدالمقصود عبدالعاطى عبدربه دعاء -  234

 عدا فيما النشاط ذات فى وتوريدات عقارى واستثمار تجاريه وتوكيالت عامه ومقاوالت وتصدير استيراد مكتب عن 86190

 - - بلطيم:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه

 الحداد محمد عبدالموجود محمد عمرو - بملك البرلس - عبدالناصر جمال شارع

 تجاره عن 86313 برقم 20190711 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين عبدالرازق محمد هانى -  235

 الساوى على السيد الشحات بملك - الحمراوى - المحليه الوحده:  بجهة ، الكاوتش



 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

 بيع عن 86198 برقم 20190702 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسوى محمد محمد جمعه محمد -  236

 الدنش عبدالفتاح احمد صدفه - بملك قونه:  بجهة ، سيارات وشحوم زيوت

 عن 86426 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن سالم محمد عزت السيد -  237

 عبدالسالم ابراهيم حامد الشربينى راويه - بملك ابشان طريق:  بجهة ، خشبيه ديكورات ورشه

 مكتب عن 86435 برقم 20190724 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناجى ابراهيم محمد عادل -  238

 ناجى ابراهيم محمد فايز/ بملك الكبرى المنشأة- كفرالمشايخ:  بجهة ، متكاملة مقاوالت

 تجاره عن 86449 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد عبدالعليم فاطمه -  239

 سلطان نظير سلطان السيد بملك - العايقه - الجريده:  بجهة ، كهربائيه واجهزه منزليه ادوات

 86252 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شرف ابوشعيشع محمد محمد رامى -  240

- الجيش ش:  بجهة ، مصرالعربية جمهورية داخل الداخلية والرحالت التوبيسات وحجز والنوادى الفنادق وحجز ادارة مكتب عن

 المزين السيد على منى/ بملك 1 عمارة

 عن 86344 برقم 20190715 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل سالمه محمد احمد محمد -  241

 سالمه محمد عبدالفتاح هناء - بملك الحلميه قريه:  بجهة ، رى مكن غيار قطع تجاره

 عن 86332 برقم 20190714 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مالك احمد محمد عبدالرازق محمد -  242

 عيد محمد عوض محمد - بملك عبدالمطلب قريه:  بجهة ، ومشتقاته االلبان تجاره

 عن 86358 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخواص احمد سعد مغازى عبدهللا -  243

 سالمه عبدالغنى سالمه - بملك المدينه مجلس عمارات:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت مكتب

 ، البقاله تجاره عن 86376 برقم 20190717 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد سعد عزت سماسم -  244

 رمضان محمد ابراهيم السيد - بملك سخا محمد سالم شارع:  بجهة

 عن 86440 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عبدالكريم عبدالحكم السيد -  245

 عبدالكريم عبدالحكم السيد شعبان/ بملك الناصرية قرية:  بجهة ، صحية ادوات تجارة

 عن 86446 برقم 20190725 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم محمد احمد صبرى عبدهللا -  246

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

 نجم محمد احمد صبرى بملك - الدينى المعهد شارع تريان قريه:  بجهة ، والواردات

 تعبئه عن 86512 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالحميد وحيد محمد -  247

 عامر على محمد جمعه - بملك قراجه قريه:  بجهة ، الطعام ملح وتوزيع

 مكتبه عن 86182 برقم 20190701 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى محمد الدين كمال دعاء -  248

 السيد عبدالحميد السيد - بملك الجديد المركز شارع:  بجهة ،

 اعالف بيع عن 86202 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد بدير محمد ثناء -  249

 رمضان خميس عبدالجليل فيصل - بملك ابوسكين:  بجهة ،

 برقم 20190709 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى عبدالنبى عبدالفتاح عبدالنبى محمد -  250

 ابوحسين غباشى حبشى محمد - بملك البرلس برج - بلطيم:  بجهة ، الوميتال ورشه عن 86282

 عن 86298 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالرحمن محمود مصطفى -  251

 محمد السيد عبدالرحمن محمود بملك - الغابات 5 قريه:  بجهة ، غاز مستودع

 مستحضرات عن 86401 برقم 20190718 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى محمود ناجى فرج -  252

 مرسى محمود ناجى جاسر - بملك الزعفران:  بجهة ، صناعيه ومنظفات تجميل



 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

 تجاره عن 86450 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شمس حسن جمعه رضا -  253

 على جمعه السعيد عماد  بملك - المثلث قريه:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 86478 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادى محمد بسيونى سعدالدين محمد -  254

 عبدالهادى محمد بسيونى سعدالدين - بملك البشاير قريه:  بجهة ، خشب مخزن عن

 86309 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور المتولى بدير النبى حسب احمد -  255

 بغدوده احمد الغريب محمد/ بملك يوليو 23 ش:  بجهة ، صحية ادوات بيع عن

 تجاره عن 86189 برقم 20190702 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد رشدى احمد زكيه -  256

 السيد محمود السيد - بملك حازق قريه:  بجهة ، وموتسكالت تكاتك غيار قطع

 عن 86421 برقم 20190722 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور ابوالعز محمد السيد محمد -  257

 مندور ابوالعز محمد السيد - بملك السعيد حامول:  بجهة ، الخرده لتجاره مخزن

 عن 86249 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربيع السيد على السعيد شيماء -  258

 ربيع على عبدالعزيز عبدالعزيز/ بملك الطويل الكوم:  بجهة ، قطن بذرة معصرة

 تجاره عن 86336 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيداحمد احمد عبدالمنعم هناء -  259

 عبدالرازق محمد السيد - بملك زيدان قريه:  بجهة ، خرده

 قطع تجاره عن 86430 برقم 20190722 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح على احمد على -  260

 على احمد على كريم - بملك الحلميه قريه:  بجهة ، سيارات غيار

 عن 86501 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السنوسى منصور الشوادفى -  261

 القصبى ابراهيم محمد حسن - بملك العباسيه قريه:  بجهة ، الى نصف بلدى مخبز

 عن 86227 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النوبى بسطويسى عطيه عادل -  262

 النبى بسطويسى عطيه عادل صابر - بملك العباسيه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 عن 86253 برقم 20190708 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا احمد محمد حمدى هبه -  263

 الصادرات على للرقابة العامة الهيئة من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب

 جمعه المتولى حسين حمدى/ بملك المعمورة-8 قرية:  بجهة ، والواردات

 تجاره عن 86269 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جلو على السعيد مصطفى -  264

 ابوالسعود نصر يوسف - بملك  جلو كفر - القبلى الساحل - البرلس - بلطيم:  بجهة ، صحيه ادوات

 عن 86286 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى سليمان عبدالوهاب سوزان -  265

 عبدالعال محمد حافظ محمد - بملك سن ام قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 ادوات بيع عن 86259 برقم 20190708 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بدير محمد احمد -  266

 ابوالعطا يوسف احمد غاده - بركات ع:  بجهة ، صحيه

 عن 86357 برقم 20190716 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبل السيد الدسوقى رجب بدريه -  267

 السيد عبدالغنى رمضان ياسر - بملك نيل عزبه:  بجهة ، داخليه رحالت مكتب

 تجاره عن 86375 برقم 20190717 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صابر عبدالمرضى منى -  268

 عبدالحميد ابراهيم رايقه - بملك ابوبدوى:  بجهة ، البقاله

 تجاره عن 86388 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بقره محمد احمد محمد ياسر -  269

 احمد محمد عامر - بملك بحرى بر - البرلس - بلطيم:  بجهة ، تجميل مستحضرات



 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

 تجاره عن 86203 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمتجلى احمد السيد نجالء -  270

 عبدالمتجلى احمد السيد - بملك 12 قريه:  بجهة ، مفروشات

 عن 86208 برقم 20190702 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم على احمد على عصام -  271

 الفيومى عبدالمطلب الشرنوبى احمد/  - بملك نشرت:  بجهة ، الكهربائيه واالجهزه المنزليه االدوات تجاره

 عن 86211 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد العوضى محمد محمد احمد -  272

 السيد محمد عبدهللا - بملك المثلث:  بجهة ، بقاله تجاره

 ، بقاله عن 86471 برقم 20190728 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنجا محمد جمعه جمال -  273

 بدوى محمد مصباح محمد - بملك الحجر كوم قريه:  بجهة

 عن 86469 برقم 20190728 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الشوادفى محمد احمد -  274

 ودن عبدالشافى كامل محمد - لكبم البريه:  بجهة ، تجميل ومستحضرات طبيه مستلزمات

 مكتب عن 86483 برقم 20190729 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب السيد طه يوسف -  275

 غازى ممدوح سالمه - بملك ابوطبل - االمل شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت

 حظيرة عن 86321 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنام باز احمد محمد احمد -  276

 غنام باز احمد محمد/ بملك المنصور 77 قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية

 عن 86328 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين يوسف محمود ربيع رفيق -  277

 السيد عبدالهادى عفاف - بملك الناصريه جمعيه ثانى بصيص - 4 حوش:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 يوسف محمود ربيع وتفيده واحمد ومحمود وفاطمه خليل

 صيدليه عن 86409 برقم 20190721 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف  محمد يوسف ناجى -  278

 المرسى يوسف محمد يوسف - بملك الشعراوى شارع:  بجهة ، عامه

 مكتب عن 86331 برقم 20190714 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كريم حسن عبدالحليم خالد -  279

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

 كريم حسن عبدالحليم حمزه - بملك االهرام شارع:  بجهة ، والواردات

 تجاره عن 86351 برقم 20190715 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحبشى احمد السعيد محمد -  280

 الحبشى احمد السعيد محمد - بملك العالميه:  بجهة ، واسمده وتقاوى زراعيه مبيدات

 ورشه عن 86442 برقم 20190725 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور محمد عبدالحميد سامى -  281

 ابوسمك عبدالمنعم نعميه  بملك - روينه:  بجهة ، سيارات اصالح

 بيع عن 86452 قمبر 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالحميد حامد اسماعيل -  282

 اسماعيل عبدالحميد حامد/ بملك الحطينى عزبة- تيره غرب:  بجهة ، صناعية ومطهرات منظفات

 تجاره عن 86276 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عرفان مصطفى محمد -  283

 خميس احمد عبدالعظيم احمد - بملك الرياض كوبرى:  بجهة ، تنجيد اقمشه

 تجاره عن 86289 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المندوه السيد عبدالعزيز محمد -  284

 ابواماره شحاته شعبان السيد - بملك الخاشعه 62:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 تجارة عن 86303 برقم 20190710 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن احمد مختار عماد -  285

 حبيب نجيب سامى/ بملك الجيش ش:  بجهة ، موبيليا

 تجاره عن 86368 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عبدالغفار محمد عبدهللا -  286

 الباز موسى عبدالغفار محمد - بملك الرصيف مخيزن:  بجهة ، واعالف وحبوب بقاله



 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

 عن 86387 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم عبدهللا عبدالفتاح محمد -  287

 سيداحمد عبدهللا عبدهللا عبدالفتاح - بملك الربع - المطارفه - االحمر الكوم - بلطيم:  بجهة ، مياه فالتر تجاره

 مشغل عن 86390 برقم 20190717 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه محمد صبحى مفرح -  288

 حنطوره ابراهيم عبدالقادر محمد - بملك الدكتور عزبه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما مالبس

 عن 86453 برقم 20190725 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج على عبداللطيف قطب احمد -  289

 فرج على عبداللطيف قطب/بملك الكبير المسجد ش:  بجهة ، البقالة تجارة

 86522 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوديه الشحات عبدالسميع عابدين عبده -  290

 عبدالجليل سعد هيثم - بملك ابوسكين قريه:  بجهة ، سيارات زيوت وتوزيع بيع عن

 تجاره عن 86204 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد سمير احمد -  291

 المالح عبدالحليم مجاهد - بملك االسالم فجر شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 86206 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الناغى السيد محمد عزت محمد -  292

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

 76361 برقم 20190703 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب حامد عبدالعزيز عبدالمنعم محمد -  293

 حامد عبدالعزيز عبدالمنعم مصطفى - بملك البرلس - عبدالناصر جمال شارع - بلطيم:  بجهة ، دواجن بيع محل/  اخر رئيسى عن

 رجب

 76361 برقم 20190703 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب حامد عبدالعزيز عبدالمنعم محمد -  294

 مصطفى - بملك البرلس - عبدالناصر جمال شارع بلطيم بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، دواجن بيع محل/  اخر رئيسى عن

 رجب حامد عبدالعزيز عبدالمنعم

 عن 86212 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق محمود حماده محمد حماده -  295

 عيسى حسن محمد - بملك دقلت قريه:  بجهة ، والموتوسيكالت السيارات غيار قطع تجاره

 تجارة عن 86305 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيلى محمد يوسف سعده -  296

 حسانين احمد السيد عصمت/ بملك كفرالطايفة- الزوايدة مسجد بجوار:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 86308 برقم 20190711 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين الششتاوى الحمادى حمدى -  297

 على للرقابة الهيئةالعامة من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب عن

 عبدهللا على متولى ساميه/ بملك الكفرالشرقى:  بجهة ، والواردات الصادرات

 محل عن 86523 برقم 20190731 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حواش الصاوى عبدالنبى عطيه -  298

 حواش الصاوى عبدالنبى ابراهيم - بملك المحليه الوحده عماره - غازى سيدى:  بجهة ، تجميل ومستحضرات طبيه مستلزمات بيع

 ادوات بيع عن 86525 برقم 20190731 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج متولى السيد سلوى -  299

 محمد احمد السيد البتانونى - بملك اريمون قريه:  بجهة ، كهربائيه وادوات صحيه

 ، بقالة عن 86434 برقم 20190724 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعال محمد حسانين عادل -  300

 ابوسمك عبدالمنعم نعيمه/ بملك روينة قرية:  بجهة

 تجاره عن 86451 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر محمد عطيه حمدى محمد -  301

 خيرهللا عبدالمجيد عبدالحفيظ محمد بملك - الجمهوريه سينما خلف - الجديد الدستور برج:  بجهة ، حريمى اكسسوار

 بقاله عن 86345 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان عبدالخالق هللا فرج فاطمه -  302

 حمزه عبدالعاطى عبدالقوى السيد - بملك القرضا:  بجهة ،

 تجاره عن 86335 برقم 20190714 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجعب الجوهرى احمد محمود -  303

 اسماعيل محمد محمد خالد - بملك الزراعيين برج/  القضاه تقسيم:  بجهة ، االدويه عدا فيما الطبيه المستلزمات



 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

 بيع عن 86337 برقم 20190714 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على اسماعيل الظريف شرين -  304

 احمد حلمى فكيه محمد - بملك علوان ميت كوبرى - البيضاء القنطره:  بجهة ، اسماك

 بيع عن 86350 برقم 20190715 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى شعيب مصطفى سيناء -  305

 نيل يوسف محمود اشرف - بملك ابوبدوى - نيل عزبه:  بجهة ، منظفات

 تجاره عن 86229 برقم 20190704 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالمقصود محمد عصام -  306

 حسن مصطفى فريد صبرى - بملك الجرايده قريه:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 تجاره عن 86235 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب فتوح اسماعيل شريف -  307

 حبيب ابراهيم فتوح اسماعيل - بملك الصديق ابوبكر شارع:  بجهة ، وقطاعى جمله الغذائيه المواد

 ورشه عن 86285 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض ايوب رزق عماد -  308

 هللا عوض نوار جرجس - بملك الخاشعه 61 قريه:  بجهة ، توكتوك وتجاره اصالح

 عن 56299 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خفاجى عبدالمجيد عبدالحميد المى -  309

 ابراهيم - بملك والتحرير الموظفين شارع 9:  بجهة ، والساخنه البارده والمشروبات الماكوالت لتقديم كافتريا/  اخر رئيسى

 صحصاح عبدالفتاح

 عن 56299 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خفاجى عبدالمجيد عبدالحميد المى -  310

 عبدالحميد هيثم/ بملك -مسير بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، والساخنه البارده والمشروبات الماكوالت لتقديم كافتريا/  اخر رئيسى

 خفاجى عبدالمجيد

 عن 86355 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد محمد البيلى عبدالعزيز -  311

 محمد محمد محمد البيلى بملك - ثابت بن حسان شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 حظيره عن 86361 برقم 20190716 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على صالح عوض رضا -  312

 على صالح عوض الحق جاد - بملك االبعاديه 18 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار الماشيه وتسمين لتربيه

 لحام ورشه عن 86352 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات على شعبان محمد -  313

 ابراهيم عبدالبصير احمد - بملك تريان:  بجهة ،

 حظيره عن 86218 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحق ابراهيم نزيه محمد -  314

 عبداللطيف الغريب سميره - بملك القادسيه 6 قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه

 فراكه عن 86292 برقم 20190710 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد فتحى عبدالنبى -  315

 عثمان محمد فتحى ابراهيم بملك - غازى سيدى - المواسير شارع:  بجهة ، ارز

 عن 86256 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى اسماعيل السيد محمد -  316

 عبدالسالم محمد محمود محمد  بملك 47 تقسيم ثانى ضرائب:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات مقاوالت مكتب

 مزرعه عن 86299 برقم 20190710 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنداوى رجب فوزى محمد -  317

 رجب فوزى محمد عادل  بملك/  ابومصطفى قريه:  بجهة ، مواشى تربيه

 البقالة تجارة عن 86307 برقم 20190711 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد السيد حماده -  318

 يوسف محمد السيد حماده عمار/ بملك الثانى الشارع-البيضاء القنطرة:  بجهة ، والتموين

 محل عن 86379 برقم 20190717 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على طاهر محمد اكرامى -  319

 ترك محمد على طاهر - بملك ابشان قريه:  بجهة ، جزاره

 بيع عن 86394 برقم 20190718 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد مصطفى فاطمه -  320

 سالم الشناوى الزينى رشيده - بملك سالمه عزبه:  بجهة ، كهربائيه ادوات



 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

 عن 86400 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيقى يوسف عبدالجواد يوسف -  321

 البسيقى يوسف عبدالجواد محمد - بملك عمير شباس:  بجهة ، والتنظيف والكى الغسيل

 عن 86485 برقم 20190729 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم محمود جمال مصطفى -  322

 الجالى عبدالسالم محمود جمال - بملك غازى سيدى:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت مكتب

 تجاره عن 86327 برقم 20190711 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتمان متولى عبده جماالت -  323

 ابوطبل محمد لطفى محمد احمد بملك - القديم كفرالشيخ - طنطا طريق:  بجهة ، البقاله

 رئيسى عن 62868 برقم 20190722 فى قيد ، 350000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى السيد محمد عرفه -  324

 بدوى السيد محمد احمد - بملك 55 المجد قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره/  اخر

 رئيسى عن 62868 برقم 20190722 فى قيد ، 350000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى السيد محمد عرفه -  325

 خليل بدوى السيد محمد/  بملك 55 قريه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره/  اخر

 عن 86290 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا ابراهيم بهجت ابراهيم -  326

 البنا محمد ابراهيم بهاء - بملك والبضائع النقل تقسيم/  الفردوس برج:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجاره عن 86334 برقم 20190714 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطوخى رجب على طارق -  327

 ابراهيم طه سالم السيد - بملك 47 الـ تقسيم:  بجهة ، مجمده واسماك لحوم

 تربيه حظيره عن 86496 برقم 20190729 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زياده على حسن نهله -  328

 البسطويسى صبره البسطويسى عادل - بملك الجرايده:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشيه

 مكتبه عن 86492 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر السعيد السيد عبدالحميد -  329

 ابوبكر السيد السعيد السيد - بملك القروى المجلس شارع عمير شباس:  بجهة ، وخردوات

 حظيره عن 86231 برقم 20190704 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد نصر ابراهيم محمد -  330

 الجمال محمد نصر ابراهيم - بملك الجمال نصر شارع:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 محل عن 86239 برقم 20190707 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسن محمد كريم -  331

 يمابراه حسن محمد تامر - بملك الوزاريه قريه:  بجهة ، ترزى

 مكتب عن 86242 برقم 20190707 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على عبدالعاطى هند -  332

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

 رضوان يوسف عبدالفتاح محمد - بملك الحصفه قريه:  بجهة ، والواردات

 اعالف بيع عن 86363 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد عرفات نرمين -  333

 عبدالمقصود محمد محمد جابر - بملك الثابت قريه:  بجهة ،

 تجارة عن 86441 برقم 20190724 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار عبداللطيف رزق صابر -  334

 البطاط مصطفى اسماعيل السيد/ بملك الربع- المحلية الوحدة بجوار-الثالثاء سوق:  بجهة ، كهربائية واجهزة منزليه ادوات

 تجاره عن 86461 برقم 20190728 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد سعد مصطفى -  335

 على عبدالعزيز على السيد - بملك العباسيه - دومه عزبه:  بجهة ، منزليه ادوات

 تجاره عن 86520 برقم 20190731 فى قيد ، 9000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السيد محمد محمد على -  336

 سالم السعيد ابراهيم خالد - بملك الحالفى:  بجهة ، المفروشات

 ورشه عن 86529 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب محمد حامد رشاد حامد -  337

 محمد توفيق عبدالجليل محمد - بملك المركز شارع:  بجهة ، سيارات صيانه



 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 86177 برقم 20190701 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى حسن ابراهيم محمد احمد -  338

 السباعى احمد محمد - بملك االطباء تقسيم:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 تجاره عن 86209 برقم 20190702 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر حسن احمد ريمون -  339

 هنداوى عبدالفتاح عبدهللا حسن - بملك نشرت طويله:  بجهة ، زراعيه مبيدات

 تجاره عن 86272 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزين بدير على ابراهيم محمد -  340

 الزين على بدير محمد حنان - بملك دقلت:  بجهة ، وتموين بقاله

 برقم 20190710 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدران حسن عبدالرحيم الوردانى محمد امنه -  341

 علوان عبدالحليم الدين عالء/ بملك الكبرى المنشأة:  بجهة ، مواشى تربية مزرعة عن 86297

 بيع عن 86302 برقم 20190710 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقلد بدر محمد الدين صالح محمد -  342

 ابوشعيشع مصطفى ممدوح/ بملك االهلى البنك امام- القديم الكوثر برج:  بجهة ، واكسسواراته محمول وتجارة

 عن 86304 برقم 20190710 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى حسن حسن السعيد حسام -  343

 عمارة- الخامس الشارع-البيضاء القنطرة:  بجهة ،( بالمنازل غساالت-تكييف-غاز) الحماية غطاءات انواع جميع وبيع توريد

 الشنتناوى توفيق احمد حسنية/ بملك حكمت الحاجة

 بيع معرض عن 86373 برقم 20190717 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدير ناصف احمد محمد -  344

 حسانين الدادمونى ابراهيم - بملك الشراقوه 40 قريه:  بجهة ، والتروسيكالت والموتوسيكالت والتكاتك الناريه الدراجات

 عن 86392 برقم 20190718 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محجوب المعداوى عبدالمقصود سامح -  345

 عبدالخالق على سالمه يوسف - بملك حازق:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت

 اخر رئيسى عن 82546 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريه على المتولى وليد -  346

 نجيب محمد وائل/ بملك الثورة ش:  بجهة ، عامة مقاوالت مكتب/ 

 اخر رئيسى عن 82546 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريه على المتولى وليد -  347

 نجيب محمد وائل/ بملك الثورة ش بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، عامة مقاوالت مكتب/ 

 تجاره عن 86306 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى السيد سعد عصام -  348

 العشرى السيد سعد بملك - تيره غرب:  بجهة ، جمله اعالف

 تجاره عن 86196 برقم 20190702 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نهشبا على حسنى تغريد -  349

 غزاله عبدالعاطى محمد - بملك المركز شارع التوحيد عماره:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 86319 برقم 20190711 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمرى محمد العمرى محمد خالد -  350

 رزق القطب محمد اسامه بملك - الجديده المساكن - عبدالناصر جمال شارع - بلطيم:  بجهة ، ومستلزماتها المطابخ لتجاره معرض

 الحداد

 ماكوالت بيع عن 86236 برقم 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النادى احمد شوقى رافت -  351

 بريش مصطفى محمود - بملك االعداديه الرياض مدرسه مقابل:  بجهة ، ومشروبات

 تعبئة عن 86291 برقم 20190710 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد فتحى ابراهيم -  352

 عثمان محمد فتحى عبدالنبى/بملك غازى سيدى:  بجهة ، الغذائية المواد

 بيع عن 86339 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسين محمد نصرالدين -  353

 ابراهيم حسين محمد - بملك العنابر 8:  بجهة ، منزليه ادوات

 عن 86333 برقم 20190714 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيوى عبدالودود عنتر مجاهد -  354

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

 بركات ابراهيم ابراهيم الصديق - بملك الزعفران - االحرار عزبه:  بجهة ،



 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

 عن 86267 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد محمد محمد ابوخليل احمد -  355

 سعد محمد محمد ابوخليل - بملك الزعفران - ابوعرفه قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 بيع عن 86354 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالديار موسى كامل موسى سها -  356

 زهير السيد كمال محمد/ بملك رعبدالناص جمال ش:  بجهة ، واكسسواراته محمول

 86372 برقم 20190717 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى حسانين ابراهيم الدادمونى ابراهيم -  357

 بدير ناصف احمد - بملك الشراقوه 40 قريه:  بجهة ، والتروسيكالت والمتوسيكالت والتكاتك الناريه الدراجات بيع معرض عن

 86462 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العتربى عبدالسميع الدين عصام مصطفى -  358

 - الجمهوريه شارع 16:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما واندومى ومشروبات ستيشن بالى عن

 الخياط محمد ومعاذ العتربى احمد محمد - بملك الشرطه تقسيم

 86497 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس سطوحى احمد عيسى عبدالعال -  359

 يونس سطوحى احمد فتحى - بملك الدينى المعهد شارع - بلطيم:  بجهة ، واالعالف والحبوب االسود العسل تجاره عن

 مكتب عن 86491 برقم 20190729 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راجح ابراهيم بدر صابر -  360

 ابراهيم بدر محمد - بملك عبدالمطلب قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجاره عن 86513 برقم 20190731 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالتواب احمد احمد ياسر -  361

 ذكى على محمد - بملك اريمون:  بجهة ، منزليه ادوات

 عن 86528 برقم 20190731 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب فهمى محمد حسن محمد -  362

 عبدالوهاب فرحات ايمان - بملك تريان - اكتوبر 6:  بجهة ، منظفات تجاره

 حدايد بيع عن 86176 برقم 20190701 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالعزيز جالل رؤيه -  363

 المغازى عبدهللا احمد حسنى - بملك الدمرداش طريق - البحر شارع:  بجهة ، وبويات

 عن 86205 برقم 20190702 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد الشربينى محمد -  364

 عبدالرحمن محمد محمد الشربينى - بملك الشرقى رالكف:  بجهة ، عامه مقاوالت

 مكتب عن 86216 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد محمد ابوزيد هشام -  365

 ابوزيد محمد ابوزيد - بملك قلينى:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجارة عن 86301 برقم 20190710 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عبدالعزيز السيد محمد -  366

 موسى عبدالعزيز السيد ابراهيم/ بملك الحصفه:  بجهة ، واعالف حبوب

 عن 86386 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم قاسم الغريب محمد الغريب -  367

 محمد حسن سعد بكرى - بملك المساكين قريه - البرلس - - بلطيم:  بجهة ، وسباكه صحيه ادوات تجاره

 مالبس مشغل عن 86389 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه احمد سعد احمد -  368

 السيد عبدالمجيد حماده - بملك الحصفه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما

 حظيره عن 86412 برقم 20190721 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خير سعد سعد احمد منى -  369

 خير سعد سعد احمد - بملك الخريجين 5 قريه:  بجهة ، بها االلبان وادر وتجارتها تربيه

 مقاوالت عن 86395 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى بازيد فرج محمد -  370

 غازى محمد احمد - بملك متبول كفر:  بجهة ، واساسات واصالح وهدم انشاء

 عن 86472 برقم 20190728 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف عبدالحميد عبدالمعطى هدى -  371

 الدماطى السيد عبدالعال يسرى - بملك المشايخ كفر:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 - المصانع انتاج مستلزمات - البناء مواد)  والتوريدات العامه المقاوالت   ،  شركة   وشريكه اسماعيل عبدالغنى فوزى رافت -  1

 مواد)  والتوريدات العامه المقاوالت عن ، 86406 برقم 20190721 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس(    غذائيه مواد

 عبدالعظيم محمد - بملك 12 شقه - العطفاوى عماره - المامون الخليفه:  بجهة ،(  غذائيه مواد - المصانع انتاج مستلزمات - البناء

 العجمى

 برقم 20190728 فى ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس   وتموين بقاله  ،  شركة   وشريكته مصباح محمد مصطفى محمد -  2

 محمد مصطفى احمد/  عنهم محمد مصطفى ورثه - بملك الثمانين قريه:  بجهة ، وتموين بقاله عن ، 86470

 فى ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس  والتموين البقالة تجارة  ،  شركة   وشريكته العشماوى ابراهيم عبدالرحمن هشام -  3

 الزعفران-البدراوى عزبه:  بجهة ، والتموين البقالة تجارة عن ، 86228 برقم 20190704

 20190701 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  العامة المقاوالت  ،  شركة   وشريكة حامد محمد عبدالباعث محمد -  4

 على عبدالعزيز محمد عبدالعزيز/ بملك البارودى مىسا محمود ش- المحطة قلين:  بجهة ، العامة المقاوالت عن ، 86184 برقم

 سليمان

 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  الغذائية والسلع المواد بيع  ،  شركة   وشريكتها عبده محمد احمد محمد سهام -  5

 ناصف عبدالمنعم عاطف/ بملك مسير- المجلى0ع:  بجهة ، الغذائية والسلع المواد بيع عن ، 86225 برقم 20190704

   مالها ،رأس   والحيوانى الداجنى واالنتاج االراضى واستزراع استصالح  ،  شركة   وشركاه زايد  سعدالدين سالم عاطف -  6

:  بجهة ، والحيوانى الداجنى واالنتاج االراضى واستزراع استصالح عن ، 86432 برقم 20190722 فى ،قيدت 300000.000

 زايد على عبدالسالم محمد - بملك الكبرى المنشاه قريه

 100000.000   مالها ،رأس  السباحة وحمامات شواطئ وادارة تشغيل  ،  شركة   وشريكه عبدالسالم محمد خالد يسرى -  7

 القنطرة- 4 شقه- التوبة مسجد ش:  بجهة ، السباحة وحمامات شواطئ وادارة تشغيل عن ، 86360 برقم 20190716 فى ،قيدت

 ابراهيم عبداللطيف فتحى حمدى/ بملك البيضاء

 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس  الكهربائية االدوات تجارة  ،  شركة   وشريكه يوسف حطب ناجح عبدالهادى -  8

 حطب يوسف حطب احمد/ بملك حازق:  بجهة ، الكهربائية االدوات تجارة عن ، 86188 برقم 20190702

 والتربوية التعليمية االغراض لكافة خاصة مدارس انشاء  ،  شركة   التعليمية والخدمات خاصةال للمدارس عبدالحميد ورثة -  9

 مدارس انشاء عن ، 86438 برقم 20190724 فى ،قيدت 22000.000   مالها ،رأس  والرحالت التالميذ لنقل حافالت وتيسير

 ابى بن وعلى رمضان من العاشر ش:  بجهة ، والرحالت التالميذ لنقل حافالت وتيسير والتربوية التعليمية االغراض لكافة خاصة

 الرفاعى على محمد عبدالحميد/ بملك طالب

   مالها ،رأس  النشاط ذات فى والتوريدات المتكاملة العامة المقاوالت  ،  شركة   وشريكه خليل عبدالحميد على حسن -  10

 شقه:  بجهة ، النشاط ذات فى والتوريدات المتكاملة العامة المقاوالت عن ، 86439 برقم 20190724 فى ،قيدت 100000.000

 خليل على محمود مصطفى/ بملك القاضى صبرى ش-زمزم برج- 9

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  والمستعمل الخرده تجارة  ،  شركة   وشركاه االطير عبدالرحمن محمد عبدالرحمن -  11

 السيد المحمدى محمد جهاد/ بملك بورسعيد ش- السالم حى:  بجهة ، والمستعمل الخرده تجارة عن ، 86468 برقم 20190728

 احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   84851:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوشوشه محمد سليمان دمحم   - 1
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 2007/  7/  15 فى 2493 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء تم  السجل
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 التجاره العتزاله القيد شطب
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  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   46284:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض الدين زين حامد خالد   - 5
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 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   63460:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد مسلم عبده محمد   - 7

 التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   82481:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعاطى عبدالحميد احمد عالء   - 8

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   76375:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيداحمد المغازى على امانى   - 9

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   51149:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكرى محمد محمد وسام   - 10

 التجاره العتزاله القيد شطب
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 النشاط العتزال القيد شطب

 شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   78735:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صبره عبدالعزيز عبدهللا سعد   - 12
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 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  84851 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوشوشه محمد سليمان محمد -  1

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف
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  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  64528 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكالف عبدالحميد عبدالجيد راضى -  7

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

 رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  85357 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ناصر ابراهيم توفيق اللطيف عبد راضي -  8

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  61932 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البنان حنين نبيل ايهاب -  9

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  62586 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشناوى احمد محمد نجات -  10

  جنيه  23000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  78075 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ايوب محمد محمد صابر محمد -  11

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

،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  55643 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللبيشى وىالمعدا بدير فاطمة -  12

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



 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  20190704 ، تاريخ وفي  82609 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صيام محمد حسن جابر محمد -  13

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

 المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  73746 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدسوقى الصاوى احمد محمد السيد -  14

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

،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  25738 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العنين ابو على العنين ابو حمدى -  15

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

 رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  65915 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القلفاط عبدالقادر صالح عبدالفتاح محمد -  16

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

،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  86182 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بسيونى محمد الدين كمال دعاء -  17

  جنيه  5561.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  85658 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غازى السيد بسيونى عابدين كمال -  18

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  81705 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصرهللا حسونه خضر محمد -  19

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

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  80251 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شاهين عبدالحميد عبدالعزيز احمد -  20

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح مالال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  86222 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح عبدهللا صالح والء -  21

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  61622 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العقده فرج محمد شوقى محمود -  22

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

،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  75744 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نعيم محمدالسيد ماهر مفيده -  23

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  86088 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جوهر مجلع سمير عياد -  24

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  79787 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عبدالحميد حسن محمد -  25

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

،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  86205 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد الشربينى محمد -  26

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  82815 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زاهر محمود فرج محمد -  27

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  65704 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرزوق فايد فؤاد حمدى -  28

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  83390 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الزرقانى محمد محمد باسم -  29

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  53140 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حماد اسماعيل السعيد محمد -  30

  جنيه  100000.000، 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

 المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  74348 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر محمد فتحى الحكيم عبد فتحى -  31

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  69064 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ربيع شحاته السيد مديحه -  32

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  82460 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بالل احمد عادل حمزه -  33

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  56138 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن سيد هانى -  34

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  80936 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غازى صالح عبدالغفار عبدالحميد محمود -  35

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  85474 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مبروك محمد محمد الشحات -  36

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

 تم  20190711 ، تاريخ وفي  85677 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتصدير لالستيراد ياقوت/  التجارى سماال تعدل -  37

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  85677 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المدنى ياقوت احمد السيد -  38

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  85377 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجزايرلى محمد احمد محمد محمود -  39

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  41082 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالخالق محمد رجب محمد -  40

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

،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  63011 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اليمانى يوسف اليمانى محمد مى -  41

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

 المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  76669 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البساطى عبدالوهاب يوسف ابراهيم -  42

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  76811 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالنبى على حسن وائل -  43

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  74558 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق محمد خليل عمرو -  44

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  55480 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعداوى محمود سعد محمود -  45

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

،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  47517 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد سلطان السيد المعطى عبد -  46

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

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  48158 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم اسماعيل جمعة رضا -  47

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  67545 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح احمد صالح محمد -  48

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  70110 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النديرى دسوقى هللا فتح محمد -  49

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  72114 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدسوقى عوض طلعت طلعت -  50

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

 المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  82101 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم مصطفى احمد ابراهيم عفاف -  51

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

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  82725 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه عبدالرحمن عبدالحى عطيه -  52

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  73902 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دومه متولى على سعد -  53

  جنيه  35000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  75152 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عاشور اسماعيل السعيد جابر محمد -  54

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  52901 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السيد على السيد -  55

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  74111 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد عبدالفتاح محمد -  56

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

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  85339 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عرفه عبدالعظيم عادل احمد -  57

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

 رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  66949 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شقفه سيداحمد صالح عبدالجواد عصام -  58

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  85333 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوشعيشع محمد محمد صبحى خالد -  59

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

 رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  69940 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالمنعم -  60

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

،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  74788 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوكبشه محمد السيد عبدالباسط -  61

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

 المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  80260 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطباخ محمد عبده عبدالتواب عبدهللا -  62

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  63663 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا محمد الشاذلى فتوح -  63

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  84517 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النحراوى ابراهيم مصطفى محمد -  64

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  78126 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطويله حامد سالم نجالء -  65

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  70413 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرور قطب محمد شعبان -  66

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  84899 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جبريل عبدالحميد محمد احمد -  67

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

 رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  80519 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين شمس احمد ابراهيم السيد احمد -  68

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  78039 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفقى السيد بلتاجى السيد بلتاجى -  69

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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  77704 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  برهام حامد عبدالباسط شريف -  70

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  56306 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العز ابو محمد كمال محمد -  71

  جنيه  17000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  84155 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشهاوى محمد بدر ربيع احمد -  72

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  84781 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح احمد احمد على -  73

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  86136 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البرماوى حسن عبدالخالق سالم سلوى -  74

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  84419 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد محمد السيد باسم -  75

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  84488 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عوض محمد عبدالعاطى احمد -  76

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  86306 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العشرى السيد سعد عصام -  77

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  85510 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغفار عبدالحق عزت عاصم -  78

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

 المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  65717 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بسيونى يوسف عيد رضوان فارس -  79

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  85402 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل عبدالحميد السعيد شعبان -  80

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

 رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  77918 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شريف غازى الطحاوى السعيد احمد -  81

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

 المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  84014 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عثمان عبدالهادى جمال احمد -  82

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  85975 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد بدير احمد احمد -  83

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  86042 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االروش عيسى على طارق -  84

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير 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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  85719 برقم قيده بقس ،، فرد تاجر  سليم يوسف عبدالجواد عبدالجيد -  85

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

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  64002 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشاذلى صبحى محمد رمضان -  86

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

 رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  84828 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزواوى طلحه ابراهيم عبدالهادى محمد -  87

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  72967 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان احمد عبدالسالم عزت عبدالسالم -  88

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  82163 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عطيه صابر محمد -  89

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  86415 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صديق على محمد مرسى رجب -  90

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

 رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  77918 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شريف غازى الطحاوى السعيد احمد -  91

  جنيه  2500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  86447 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صيام السيد رمضان محمد -  92

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  72967 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان احمد عبدالسالم عزت عبدالسالم -  93

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  39300 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عاصم على على ياسر -  94

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  83886 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شاهين على على السعيد السعيد -  95

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

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  64002 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشاذلى صبحى محمد رمضان -  96

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

 المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  86472 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف عبدالحميد عبدالمعطى هدى -  97

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  56644 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قابيل محمد احمد محمد -  98

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  85516 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحى ابوالعنين الزاهى رمزى -  99

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

 المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  69930 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مطاوع محمد محمد يوسف محمود -  100

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  62153 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد بدير محمد اشرف -  101

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  70902 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على سرحان حسين سرحان -  102

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  55988 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بسيونى احمد محمد الشاملى -  103

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  82576 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالفتاح صديق حظ صديق -  104

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 86175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكومى احمد السيد ابراهيم -  1

  ندا محمد السيد خالد - بملك التجارى الصفا مجمع شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 86181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى محمد حامد اكرامى -  2

  النادى محمد حامد رياض - بملك الحامول تفتيش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 44002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الرحمن عبد ابتسام -  3

  حسن عبدالوهاب عبدالعزيز نبيل - بملك الدمرداش محمد الشهيد شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 86176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز جالل رؤيه -  4

  المغازى عبدهللا احمد حسنى - بملك الدمرداش طريق - البحر شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 86177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى حسن ابراهيم محمد احمد -  5

  السباعى احمد محمد - بملك االطباء تقسيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 86183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهير السيد السيد اسماعيل محمود -  6

  زهير السيد السيد السيد اسماعيل - بملك المحكمه خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 86178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمود عبدهللا محمد زينب -  7

  خليل محمود عبدهللا مصطفى - بملك ابوحطب كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 86182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد الدين كمال دعاء -  8

  السيد عبدالحميد السيد - بملك الجديد المركز شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 86174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدهللا جمعه امجد -  9

  طوالن السيد على محمد - بملك النوعيه التربيه خلف - الدمرداش الشهيد شارع 2 عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 84933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد على ابوالغيط محمد -  10

  حسن محمد فاطمه بملك الثمانين قريه/ الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 83555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين على احمد محمود عوض مراد -  11

  عامر غانم على على  بملك - الصحيه الوحده بجوار - الكبرى الحالفى/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 44002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الرحمن عبد ابتسام -  12

  حسن عبدالوهاب عبدالعزيز نبيل - بملك الدمرداش محمد الشهيد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 44002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الرحمن عبد ابتسام -  13

 عكر البدرى العنين أبو اللطيف عبد/  بملك شنو بجهه رئيسى محل له ،:   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 20190701 تاريخ وفي 86179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مزروع محمود عبدالستار خالد سعد -  14

  لالسماك الشيخ كفر بورصه - بملك الشيخ كفر اسماك بورصه 7 طلمبات ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 47724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنوفى ابراهيم الرجال عز شريف -  15

  االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 84851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشوشه محمد سليمان محمد -  16

 يعقوب ابراهيم احمد الحميد عبد/ بملك قلين تفتيش/   الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 84851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشوشه محمد سليمان محمد -  17

  االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 86173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدمح رشاد الدين جمال احمد -  18

  الصعيدى محمد محمد - بملك البرلس - بورسعيد شارع - بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 86180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومباركه على محمد على ياسر -  19

  اباظه اسماعيل محمد محمد - بملك الراشدين الخلفاء شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 86172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالفتاح محمد طارق -  20

  الجمال ابراهيم خضر فاديه - بملك القصب محله - عفيفى عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبس ابراهيم على هشام -  21

  احمد يوسف محمد نصار - بملك مسير طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمتجلى احمد السيد نجالء -  22

  عبدالمتجلى احمد السيد - بملك 12 قريه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 85357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر ابراهيم توفيق اللطيف عبد راضي -  23

 امام محمد على عبدالبارى/ بملك_ الحفير_ 11قرية/        الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان احمد محمد رمزى احمد -  24

  الشيتانى احمد احمد ساميه - بملك السيد الدين عماد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد فؤاد عبدالجواد صالح -  25

  حبيب احمد رمضان صابر - بملك حبيب برج شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 82102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدخاخنى مرسى فتحى محمد -  26

  عبدالرحيم على عبدالرحيم راندا بملك الرئيسى المثلث شارع - لثالمث/  الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم على احمد على عصام -  27

  الفيومى عبدالمطلب الشرنوبى احمد/  - بملك نشرت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى خليل رمضان عبدالفتاح امانى -  28

  الهويدى احمد محمد - بملك الثامن الشارع البيضاء القنطره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد سمير احمد -  29

  المالح عبدالحليم مجاهد - بملك االسالم فجر شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 81780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد نبيل احمد مدحت -  30

  الجمال احمد محمد مصطفى - بملك نصار سعيد الشهيد شارع 14 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغى السيد محمد عزت محمد -  31

  الناغى السيد محمد عزت احمد - بملك الجديده السمك حلقه ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 79278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد احمد سامية -  32

 السخاوى محمد ابراهيم محمود/بملك الرصيف/  الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 81780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد نبيل احمد مدحت -  33

  عباس عبدالعزيز على - ملكب الزراعيين شارع 19 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد رشدى احمد زكيه -  34

  السيد محمود السيد - بملك حازق قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسوى محمد محمد جمعه محمد -  35

  الدنش عبدالفتاح احمد صدفه - بملك قونه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد الشربينى محمد -  36

  عبدالرحمن محمد محمد الشربينى - بملك الشرقى الكفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره مصطفى عماره على على وليد -  37

  مصطفى عماره على على - بملك صروه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد -  38

  رداد السيد على محمد محمود - بملك الوطنى الحزب شارع - المحطه قلين ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد بدير محمد ثناء -  39

  رمضان خميس عبدالجليل فيصل - بملك ابوسكين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوغالب على عبدالبارى على -  40

  عبدالمقصود على عبدالبارى - بملك عمير شباس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه على حسنى تغريد -  41

  غزاله عبدالعاطى محمد - بملك المركز شارع التوحيد عماره ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صباحى عبدالمقصود عبدالعاطى عبدربه دعاء -  42

  الحداد محمد عبدالموجود محمد عمرو - بملك البرلس - عبدالناصر جمال شارع - - بلطيم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشرى على غازى محمد -  43

 يوسف احمد عشرى على غازى - بملك الدولى الطريق اول احمد السيد قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 74559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرجى ابراهيم نصر انيس -  44

 النيل عبدالعزيز حسن عبدالعزيز - بملك الحسانين محمد مدرسه بجوار الجونه ارض - بلطيم/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حزهللا حرزهللا عبدالسالم عليه -  45

  مرسى ابراهيم عماد عبير - بملك بالمرابعين المدرسه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 81780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد نبيل احمد مدحت -  46

  الجمال احمد محمد مصطفى - بملك نصار سعيد الشهيد شارع 14 بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 81780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد نبيل احمد مدحت -  47

  عباس عبدالعزيز على - بملك الزراعيين رعشا 19 رقم عقار بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى محمد عبدالحميد جمال احمد -  48

  غازى محمد عبدالحميد جمال احمد - بملك الزعفران - االحرار عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا احمد حجازى حجازى -  49

  ابراهيم محمد احمد محمد - بملك ثانى تعاون ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه نصرهللا حسونه نصرهللا محمد -  50

 عبدالموجود الدين وعالء مرشدى عبداللطيف سامى محمد - بملك االسمر عصير مقابل - سالم صالح شارع ،:   الـتأشير وصف

  السعيد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد اسماعيل محمد -  51

 على عبدالحميد احمد محمد - بملك اسحاقه - لبن عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد اسماعيل محمد -  52

 اسماعيل عويس محمد - بملك الشهيدى مبارك عزبه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 86209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر حسن احمد ريمون -  53

  هنداوى عبدالفتاح عبدهللا حسن - بملك نشرت طويله ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 86214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالرازق جمال عبدالناصر محمد -  54

  عثمان عبدالرازق جمال عبدالناصر - بملك القادسيه ،:   أشيرالـت وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 86215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد السيد عبدالمجيد حماده -  55

  ربيع عبدالمجيد السيد عبدالمجيد - بملك الحصفه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 56690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى عبدالفتاح مصطفى ياسر -  56

 الشوادفى حامد عنتر - بملك حسين ابراهيم عزبه - القصب محله  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 56690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى عبدالفتاح مصطفى ياسر -  57

 سعد عبدالوكيل الشيماء - بملك الجديد المحافظه تقسيم 4 بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 86212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق محمود حماده محمد حماده -  58

  عيسى حسن محمد - بملك دقلت قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 86210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى محمد عبداللطيف عالء -  59

  الحداد رزق المتولى القطب سمير - بملك عبدالناصر جمال شارع - مبارك اسكان - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 86220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى عبدالرازق محمد محمود -  60

  عبدالشافى محمود واحمد والسعيد محمد - بملك االوقاف تفتيش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان لتعدي تم 20190703 تاريخ وفي 86219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل السيد خليل كامل -  61

  الشربينى محمود محمود منى - بملك الزهراء مستشفى حى - والبضائع النقل تقسيم 21 ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 76361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب حامد عبدالعزيز عبدالمنعم محمد -  62

 عبدالمنعم مصطفى - بملك البرلس - عبدالناصر جمال شارع - بلطيم بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

  رجب حامد عبدالعزيز

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 56690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى عبدالفتاح مصطفى ياسر -  63

 الشوادفى حامد عنتر - بملك حسين ابراهيم عزبه - القصب محله بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 86211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد العوضى محمد محمد احمد -  64

  السيد محمد عبدهللا - بملك المثلث ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 86213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد السيد عبدالرسول محمد -  65

  عبدالحميد حلمى سحر - بملك الدراملى 3 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 86217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عبدهللا سعد سعودى -  66

  الشطالوى احمد عبدالسميع - بملك الجديه 82 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 86218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحق ابراهيم نزيه محمد -  67

  عبداللطيف الغريب سميره - بملك القادسيه 6 قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 78075    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، ايوب محمد محمد صابر محمد -  68

  الشامى محمد محمد عزه بملك - البريد بجوار البرلس برج - بلطيم/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 76361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب حامد عبدالعزيز عبدالمنعم محمد -  69

  رجب حامد عبدالعزيز عبدالمنعم مصطفى - بملك البرلس - عبدالناصر جمال شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 76361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب حامد عبدالعزيز عبدالمنعم محمد -  70

 حامد عبدالعزيز عبدالمنعم مصطفى - بملك البرلس - عبدالناصر جمال شارع بلطيم بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف، 

 رجب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 86216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد ابوزيد هشام -  71

  ابوزيد محمد ابوزيد - بملك قلينى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 86233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قسطنطين انطوان ماهر ميالد -  72

  كيرلس حسنى عماد - بملك للمحاسبات المركزى الجهاز بجوار المساحه حى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 86222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدهللا صالح والء -  73

  الشهاوى يوسف بسيونى واصف - بملك دسوق الشيخ كفر طريق - القصب محله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 86231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نصر ابراهيم محمد -  74

  الجمال محمد نصر ابراهيم - بملك الجمال نصر شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 86229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالمقصود محمد عصام -  75

  حسن مصطفى فريد صبرى - بملك الجرايده قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 80244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالغنى السيد جهاد -  76

 عبدالعزيز عبدالغنى السيد جهاد/ بملك االقتصادية المساكن -بلطيم/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 42171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمروسى ابراهيم ابراهيم السعيد -  77

  العمروسى ابراهيم ابراهيم السعيد - بملك السيوفى - مسير - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 86224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين على سلوع تهانى -  78

  عبدالرحمن على حامد عوض - بملك السحايت قريه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 86232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا السيد على ناديه -  79

  السقارى محمد بسيونى - بملك الجديده العزبه - الدين سيف شارع 39 ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 86230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالوهاب محمد رجب -  80

  عبدالسالم محمد عبدالحميد عبدالسالم - بملك الخريجين 5 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 86235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب فتوح اسماعيل شريف -  81

  حبيب ابراهيم فتوح اسماعيل - بملك الصديق ابوبكر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 86223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدعدر عوض عبده فاديه -  82

  الدعدر عوض عبده - بملك البرلس - الجمله سوق - بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 86226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسل طه ياسين ياسين مصطفى -  83

 الباسل طه ياسين ياسين - بملك الخريجين 4 قريه ،:   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

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 80244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالغنى السيد جهاد -  84

 الغبارى على على على - بملك عبدالرؤوف شارع/  بلطيم/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 80244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالغنى السيد جهاد -  85

 عبدالعزيز عبدالغنى السيد جهاد/ بملك االقتصادية المساكن -بلطيم/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 86234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحميد حلمى ياسر مصطفى -  86

  الشامى ابراهيم عبدالحميد ابراهيم - بملك المحاربين حى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان ديلتع تم 20190704 تاريخ وفي 86236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى احمد شوقى رافت -  87

  بريش مصطفى محمود - بملك االعداديه الرياض مدرسه مقابل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 86221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى احمد حلمى محمد -  88

  رمضان محمد الدين سراج هانى - بملك الجرايده كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 86227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوبى بسطويسى عطيه عادل -  89

  النبى بسطويسى عطيه عادل صابر - بملك العباسيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 86242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على عبدالعاطى هند -  90

  رضوان يوسف عبدالفتاح محمد - بملك الحصفه قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 86241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر عبدالدايم بسيونى خضر -  91

  الجداوى الشناوى السعيد امثال - بملك 75 قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 61389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه يوسف احمد محاسن -  92

  عبدهللا عبدالقادر عبدالعزيز/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 86243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد طلبه عبداللطيف سمير -  93

  سيداحمد طلبه عبداللطيف سمير - بملك الحالفى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 86237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب محمد احمد تحسين -  94

  الكيالنى عماد سوسن - بملك الوقف عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 86239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن محمد كريم -  95

 ابراهيم حسن محمد تامر - بملك الوزاريه قريه ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 86238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب احمد وطفه -  96

  غريبه مصطفى جمعه رمضان - بملك البرلس - القبلى الساحل - الوهابيه - بلطيم

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 86240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا بسيونى رمضان رجب محمد -  97

  بسيونى رمضان رجب - بملك الشقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 86244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج حسن محمد مصطفى -  98

  على ابراهيم ابراهيم شوكت - بملك 7 قريه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف ابوشعيشع محمد محمد رامى -  99

 المزين السيد على منى/ بملك 1 عمارة- الجيش ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم ابراهيم يوسف نبيله -  100

 عبدالعاطى عبدالعزيز محمد/ بملك البلد قلين- الشرقية ش ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهنساوى محمد الحمادى محمد صالح -  101

  البهنساوى محمد الحمادى محمد بملك - الجديه 45 قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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 20190708 تاريخ وفي 86260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على عبدالعزيز ازهار -  102

  الجمال محمد عبدالكريم - بملك - الوهابيه - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على بدران يونس ايمن -  103

 خليفه احمد عيسى صفيه/ بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد مبروك السيد عاصم -  104

 عثمان كمال احمد محمد/ بملك عبدالناصر جمال ش- المحطة قلين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابوالنور رزق جمعه عبدهللا -  105

 عبدالسميع كمال شاكر/ بملك الجرايدة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحضرى على محمد على مؤمن -  106

 صالح محمد زكريا صالح زكريا/ بملك البيضاء القنطرة- السالم ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض اسماعيل محمد طارق -  107

 عوض اسماعيل محمد خالد/ بملك الزاوى قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 72626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمود عبدالحى صفاء -  108

 رمضان محمود عبدالحى وحيد  بملك - مسير/    الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بدير محمد احمد -  109

  ابوالعطا يوسف احمد غاده - بركات ع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد  السعيد فراج محمد -  110

 الجزار محمد السعيد فراج/ بملك البحر ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى اسماعيل السيد محمد -  111

  عبدالسالم محمد محمود محمد  بملك 47 تقسيم ثانى ضرائب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركه اسماعيل على جمالت -  112

 عطيه عبدالمجيد عبدالباعث اسماء/ بملك الزراعة مساكن ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسعاد ابو عبدالعال حسن يوسف -  113

 المنسى ابوالمعاطى السيد/ بملك زيدان قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد محمد حمدى هبه -  114

 جمعه المتولى حسين حمدى/ بملك المعمورة-8 قرية ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 72906    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبدالمجيد  عبدالعزيز محمد -  115

 عمرو - بملك - الزيت مخزن ىشارع من المتفرع المعرى العالء ابو شارع/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 حسن محمد عوض

 تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 72906    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبدالمجيد  عبدالعزيز محمد -  116

  محمود هللا خلف كمال محمدى بملك المصنع شارع 6 بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 73032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده مصطفى ابراهيم عبدالحميد محمد -  117

  عبده مصطفى ابراهيم فهيم/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل محمد حلمى عبدالرؤف عبدالمنعم -  118

  حسن شوقى عماد دينا بملك - يوسف ع السالم دار قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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 20190708 تاريخ وفي 86262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف محمد عبدالنبى -  119

  حسن على اسامه بملك -  بالس جراند برج الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد محمد عبدالحليم اشرف -  120

  قاسم على قاسم هدير/ بملك القواسم عزبة- الطويل الكوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 72906    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبدالعزيز محمد -  121

  محمود هللا خلف كمال محمدى بملك - المصنع شارع6 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح بدير بسيونى بدير -  122

  اسماعيل محمد عبدهللا محمد - بملك - الزهراء مستشفى بجوار سيف برج ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد ابراهيم عبدالقادر فتحى -  123

 جادهللا ابراهيم عبدالقادر فتحى/ بملك الخطاب عمربن عيادة مدخل- روينة سكة ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكحكى حسن احمد وليد -  124

 العرفى عبدالرحمن توفيق عفاف/ بملك رخا حى- جاويش عبدالعزيز ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 86249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع السيد على السعيد شيماء -  125

 ربيع على عبدالعزيز عبدالعزيز/ بملك الطويل الكوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 86273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى حسن ابراهيم جمال -  126

  شحاته احمد محمود سالم - بملك الحمراء قريه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 84443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد 1 علوان -  127

  خليفه عبدالرازق محمد احمد - بملك الكبرى المنشاه ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 84443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد 1 علوان -  128

 خليفه طلب عبدالرازق محمد - بملك الكبرى المنشاه بجهه رئيسى محل له ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 86269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جلو على السعيد مصطفى -  129

  ابوالسعود نصر يوسف - بملك  جلو كفر - القبلى الساحل - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 86284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت النواصره -  130

  النواصره محمد على مصطفى - بملك النورين ذو شارع 13 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 65704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق فايد فؤاد حمدى -  131

  اللواتى بسيونى محمد صبرى محسن/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 86270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال محمد رمضان السيد -  132

  الجمال محمد رمضان محسن بملك - المحافظه تقسيم الزهراء فاطمه شارع 21 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 56299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى عبدالمجيد عبدالحميد المى -  133

 صحصاح عبدالفتاح ابراهيم - بملك والتحرير الموظفين شارع 9 بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 47113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشراكى عبده مصطفى اسامه -  134

 ابوالعنين حسن عبدالعزيز حسن بملك - الثانويه السالم الشهيد مدرسه بجوار 9/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 86274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى محمد عبده محمد ناريمان -  135

  الحديدى غازى عطيه مصطفى - بملك الرغامه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 86289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المندوه السيد عبدالعزيز محمد -  136

  ابواماره شحاته شعبان السيد - بملك الخاشعه 62 ،:   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 20190709 تاريخ وفي 86288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى احمد ابراهيم صباح -  137

 حامد السيد عبدالحميد صالح - بملك الشعور ام قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 86280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنين اندراوس اسكندر سند -  138

  عبدهللا احمد فتحى عبدهللا - بملك االبطال شارع ،:   الـتأشير
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،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 86316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا اسماعيل صابر اسماعيل -  198

 السمخلى على عطا عطا/بملك العمرية-المرازقه طريق -بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 86323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب فهمى محمد حسن محمد -  199

  عمر عبدالوهاب فرحات ايمان بملك - تريان - اكتوبر 6 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 86320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد مصطفى محمد بهاء -  200

  الشافعى مصطفى محمد بملك - الشافعى عزبه - غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 86319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمرى محمد العمرى محمد خالد -  201

  الحداد رزق القطب محمد اسامه بملك - الجديده المساكن - عبدالناصر جمال شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 46767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخبى عالم عبدالبارى محمود -  202

 الخبى عالم عبدالبارى ابراهيم/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 86318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى محمد غالى محمد حماده -  203

 محمد محمد شوقى/ بملك الجدية 47 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 86327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان متولى عبده جماالت -  204

  ابوطبل محمد لطفى محمد احمد بملك - القديم كفرالشيخ - طنطا طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 64771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سعد السيد وليد -  205

 الصاوى السيد مصطفى مها/ بملك بورسعيد ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 64771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سعد السيد وليد -  206

 مروان عبدالرحمن محمد/ بملك اليرموك ش بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 86321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنام باز احمد محمد احمد -  207

 غنام باز احمد محمد/ بملك المنصور 77 قرية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 86311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيله ابو حسن على حسن -  208

 المهدى ابراهيم رجب هنيه/ بملك الكبرى المنشأة ،:   الـتأشير



 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 20190711 تاريخ وفي 86313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عبدالرازق حمدم هانى -  209

  الساوى على السيد الشحات بملك - الحمراوى - المحليه الوحده ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 86315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى عبدالرازق محمد منصور محمود -  210

 القصبى عبدالرازق محمد منصور/ بملك بحرى بر عماد قرية- بلطيم  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 86322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالموجود ابراهيم -  211

  الدين شرف عبدالموجود احمد بملك - الستين باب - الزعفران ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 64771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سعد السيد وليد -  212

 الصاوى السيد مصطفى مها/ بمك سعيد بور ش بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 86317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو احمد كمال نفين -  213

 ابراهيم محمد عبدالدايم محمد ياسر/ بملك الحجر كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 86326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر خليفه جمال خليفه -  214

 على محمد بدير فاطمة/ بملك الديبة ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 72405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالفتاح على محمود -  215

  االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 72405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالفتاح على محمود -  216

 الفرع الغاء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 73147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى فرج زكى حسنى ابراهيم -  217

 االخر الرئيسى المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 86309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور المتولى بدير بىالن حسب احمد -  218

 بغدوده احمد الغريب محمد/ بملك يوليو 23 ش ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 86330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل عبدالحميد محمد عصام -  219

  ابراهيم ابوالمكارم محمد سعيده - بملك ابومصطفى قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 86334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطوخى رجب على طارق -  220

  ابراهيم طه سالم السيد - بملك 47 الـ تقسيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 86331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم حسن عبدالحليم خالد -  221

  كريم حسن عبدالحليم حمزه - بملك االهرام شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 86333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيوى عبدالودود عنتر مجاهد -  222

  بركات ابراهيم ابراهيم الصديق - بملك الزعفران - االحرار عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 86332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مالك احمد محمد عبدالرازق محمد -  223

  عيد محمد عوض محمد - بملك عبدالمطلب قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 40907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه عبدالحميد محمد قطب -  224

 عبدالحليم عبدالهادى فكرى كريمه/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 86337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل الظريف شرين -  225

  احمد حلمى فكيه محمد - بملك علوان ميت كوبرى - البيضاء القنطره ،:   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

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 86328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين يوسف محمود ربيع رفيق -  226

 وتفيده واحمد ومحمود وفاطمه خليل السيد عبدالهادى عفاف - بملك الناصريه جمعيه ثانى بصيص - 4 حوش ،:   الـتأشير وصف

  يوسف محمود ربيع

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 86335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعب الجوهرى احمد محمود -  227

  اسماعيل محمد محمد خالد - بملك الزراعيين برج/  القضاه تقسيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 86336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد احمد عبدالمنعم هناء -  228

  عبدالرازق محمد السيد - بملك زيدان قريه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 86329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيزه عبدالمعطى عبدالغنى عادل الهام -  229

  شبار عبدالتواب محمد محمد - بملك باريس استوديو بجوار بورسعيد شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 41082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق محمد رجب محمد -  230

 عبدالحافظ محمد رجب بملك - الرصيف - بكر عزبه/  الى تعدل ،:   الـتأشير صفو

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 47517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سلطان السيد المعطى عبد -  231

 هللا فضل حسين فتحيه بملك - بالل عزبه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 72114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى عوض طلعت طلعت -  232

 على امين عزت ذكيه/*  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى على ابراهيم ايهاب -  233

  عيسى ابراهيم على ابراهيم - بملك البرلس - البنائين قريه - بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 82101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مصطفى احمد ابراهيم عفاف -  234

 فوده هالل ابراهيم سعد - بملك الطايفه كفر/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 82101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مصطفى احمد ابراهيم عفاف -  235

 عيد غازى عيد صبحى - بملك المحله الشيخ كفر طريق - ابوسعيد عزبه الى الفرع عنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالخالق هللا فرج فاطمه -  236

  حمزه عبدالعاطى عبدالقوى السيد - بملك القرضا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 80630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النيل على نصر محمد عبدالجليل -  237

  النبى حسب احمد محمد على بملك - البرلس برج - الجونه ارض   -  بلطيم/   الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى شعيب مصطفى سيناء -  238

  نيل يوسف محمود اشرف - بملك ابوبدوى - نيل عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل سالمه محمد احمد محمد -  239

  سالمه محمد عبدالفتاح هناء - بملك الحلميه قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتيت مرسى مصطفى السيد -  240

  عبدالسالم شحاته وائل - بملك ايطاليا قريه - خميس عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهيب سيداحمد محمد جمال هشام -  241

  وهيب احمد سيد محمد جمال - بملك البرلس - القبلى الساحل - الوهابيه - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 73186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد رشاد ياسمين -  242

 شادى احمد عنتر جالل/بملك ابشان ،:   الـتأشير



 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 20190715 تاريخ وفي 86339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين محمد نصرالدين -  243

  ابراهيم حسين محمد - بملك العنابر 8 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالديار موسى كامل موسى سها -  244

 زهير السيد كمال محمد/ بملك عبدالناصر جمال ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالب احمد يحى محمود -  245

 حسن احمد يحى هانى/ بملك الناصرية قرية- ابومصطفى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86340    رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد رمضان محمد -  246

  البسطويسى عبدالعليم ابراهيم - بملك الشرقيه ناصر قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالقادر ابراهيم وفاء -  247

  هللا عطا يوسف فتحى السيد فتحى - بملك الديبه ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 82101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مصطفى احمد ابراهيم عفاف -  248

 عيد غازى عيد صبحى - بملك المحله الشيخ كفر طريق - ابوسعيد عزبه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصمور محمود يونس محمود ابراهيم -  249

  الصمور يونس محمود - بملك الشرقيه ناصر قريه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمد البيلى عبدالعزيز -  250

  محمد محمد محمد البيلى بملك - ثابت بن حسان شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد عبدالحليم محمد -  251

  سالم محمد عبدالحليم عبداللطيف - بملك الخادميه قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبشى احمد السعيد محمد -  252

  الحبشى احمد السعيد محمد - بملك العالميه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 اريخت وفي 86352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات على شعبان محمد -  253

  ابراهيم عبدالبصير احمد - بملك تريان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 67545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح احمد صالح محمد -  254

  عمر يوسف ابراهيم ورده بملك - المدينه مجلس حى/  الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنسى محمد محمد جمال سماح -  255

  المنسى محمد محمد جمال - بملك الحامول تفتيش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار عوض خميس اسامه -  256

 مصطفى ابوالفتوح محمد عالء بملك -ابوالطيب مجمع شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد كيالنى السيد الحاجه -  257

  السهيلى السعيد هانم - بملك البرلس برج - قدره كفر - بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 86358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواص احمد سعد مغازى عبدهللا -  258

  سالمه عبدالغنى سالمه - بملك المدينه مجلس عمارات ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 81965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سليمان السيد على بديعه -  259

  الشربينى عبدالموجود عاطف - بملك المنصور 36 قريه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 86362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد ابوالمعاطى عبدالحليم -  260

 عصر محمد احمد - بملك عفان بن عثمان شارع ،:   الـتأشير فوص



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 86367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد مصطفى كمال -  261

  الصياد محمد محمد ابراهيم شرين - بملك الحجر عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 86368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالغفار محمد عبدهللا -  262

 الباز موسى عبدالغفار محمد - بملك الرصيف مخيزن ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 86366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب احمد محمد على محمد -  263

  النبى حسب احمد محمد على احمد - بملك البرلس- الكبرى الحنفى - بحرى بر - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 86359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدالدين مرسى عبدالمنعم صبرى -  264

  سعدالدين مرسى عبدالمنعم محمد - بملك ادريجه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 86361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على صالح عوض رضا -  265

  على صالح عوض الحق جاد - بملك االبعاديه 18 قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 86357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبل السيد الدسوقى رجب بدريه -  266

  السيد عبدالغنى رمضان ياسر - بملك نيل عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 86364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الشحات عرفات الفت -  267

  محمد يونس فاطمه - بملك الفرخ روس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 86363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عرفات نرمين -  268

  عبدالمقصود محمد محمد جابر - بملك الثابت قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 86365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى شوقى عادل محمود -  269

  المرسى شوقى عادل - بملك قلينى ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى حسانين ابراهيم الدادمونى ابراهيم -  270

  بدير ناصف احمد - بملك الشراقوه 40 قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام محمد عبدالحميد سمير -  271

  الغنام عبدالباقى محمد عبدالحميد الرفاعى - بملك روينه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 68575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى عبدالوكيل محمد هانى -  272

  غالى عبدالوكيل محمد - بملك البرج طريق - البرلس برج - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 68575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى عبدالوكيل محمد هانى -  273

 عبدالوكيل محمد عصام* بملك بلطيم البرلس برج بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 61171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد طه عبدالغنى دعاء -  274

  حجاج فرج السيد ابراهيم عصام/  الملك تعدل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه حسن عبدالرحمن السيد محمود -  275

  عبدالعظيم محمد مسعد بملك - الصيانه ابراج - روينه سكه ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسين محمود حسين -  276

  عبدالسالم الشيمى محمد جالل -  بملك ابشان ، :  الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم قاسم الغريب محمد الغريب -  277

  محمد حسن سعد بكرى - بملك المساكين قريه - البرلس - - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام عبدالباقى محمد عبدالحميد الرفاعى -  278

  الغنام بدران عبدالنبى هويده - بملك روينه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى بازيد فرج محمد -  279

  غازى محمد احمد - بملك متبول كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مصطفى محمود محمد -  280

  محمد محمد السيد ثناء - بملك الحجر كوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق مرسى على احمد -  281

  السيد احمد فرج صالح - بملك البحر شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالفتوح فهمى ابراهيم محمد -  282

  عبدالفتاح سعيد محمد احمد - بملك رسالن عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد سعد احمد -  283

  السيد عبدالمجيد حماده - بملك الحصفه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ على احمد عبدالعال شريف -  284

  احمد كمال موسى هيثم بملك - الشعراوى عزبه - الشمارقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم عبدهللا عبدالفتاح محمد -  285

 سيداحمد عبدهللا عبدهللا عبدالفتاح - بملك الربع - المطارفه - االحمر الكوم - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقره محمد احمد محمد ياسر -  286

  احمد محمد عامر - بملك بحرى بر - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عميره عبدالكريم محمد جميل اسالم -  287

  عبدالكريم محمد جميل - بملك الدولى الطريق - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد على السيد -  288

  عطاهللا حامد السيد محمود - بملك مون بالزا قاعه مقابل - االهرام شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالحليم عبدالسميع ايمن -  289

 االشعل عوض محمد جمعه محمد  - بملك الثوره شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صابر عبدالمرضى منى -  290

  عبدالحميد ابراهيم رايقه - بملك ابوبدوى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 74780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد على محمود احمد -  291

 سالمه محمد على محمود مصطفى بملك - رياض عبدالمنعم شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد سعد عزت سماسم -  292

  رمضان محمد ابراهيم السيد - بملك سخا محمد سالم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 68575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى عبدالوكيل محمد هانى -  293

 غالى عبدالوكيل محمد - بملك البرج طريق - البرلس برج - بلطيم بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدير ناصف احمد محمد -  294

 حسانين الدادمونى ابراهيم - بملك الشراقوه 40 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على طاهر محمد اكرامى -  295

  ترك محمد على طاهر - بملك ابشان قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوى السيد العدوى مجدى -  296

  محمود على احمد ابراهيم - بملك الحصفه ،:   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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 86390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد صبحى مفرح -  297

  حنطوره ابراهيم عبدالقادر محمد - بملك الدكتور عزبه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 86392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب المعداوى عبدالمقصود سامح -  298

  عبدالخالق على سالمه يوسف - بملك حازق ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 86399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمود محمد عزت اسامه -  299

  خطاب حجازى السيد احمد - بملك المرازقه كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 86400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى يوسف عبدالجواد يوسف -  300

  البسيقى يوسف عبدالجواد محمد - بملك عمير شباس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 86394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد مصطفى فاطمه -  301

  سالم الشناوى الزينى رشيده - بملك سالمه عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 86396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد ابراهيم امانى -  302

  سويلم محمد نبيل - بملك الجمهوريه شارع من متفرع - طالب ابى بن على شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 86402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكوت السيد رمضان الظريف حماده -  303

  رمضان الظريف حماده - بملك القديمه السلخانه خلف - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 62444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد ابراهيم احمد -  304

  عمر ابراهيم مختار هاله   بملك المامون الخليفه من متفرع الكاشف وحيد شارع 3/          الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 86401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمود ناجى فرج -  305

  مرسى محمود ناجى جاسر - بملك الزعفران ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 86397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب ابراهيم عبدالفتاح مصطفى -  306

  خطاب عبدالفتاح ابراهيم على - بملك عمير شباس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 86393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالبديع السعيد رمضان -  307

  محمد عبدالبديع السعيد - بملك قوته ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 86457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالسالم كمال احمد -  308

  على امام صبحى ليلى  بملك - المرور شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 86398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جباره عبدالرحمن عبدالمجيد والء -  309

 جادو محمد عبده محروس عبدالتواب - بملك قونه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد عبدالدايم عبدالفتاح حنان -  310

  سيداحمد طلبه عبداللطيف سمير - بملك الحالفى ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى عبدالسالم عبدالفتاح مغازى -  311

  عبدالمعطى عبدالسالم عبدالفتاح  بملك - دقميره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 71877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد محمد فرحات اسعد حسام -  312

  رجب السيد على نبيل/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدير محمد احمد محمد -  313

  بدير محمد محمد - بملك البنا قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرامه عمر احمد عبدالهادى محمد -  314

  كرامه عمر احمد محمد - بملك البكاتوش ،:   الـتأشير وصف



 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

 تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرى محمد عبدالقادر يسرى عبدالقادر -  315

  ابراهيم فكرى حامد - بملك الجمله سوق اما - بلطيم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض شفيق مامون خالد -  316

  محمد محمود محمد زينب - بملك 47 ال عمارات ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق على محمد مرسى رجب -  317

  صديق على محمد مرسى رجب بملك - طالب ابى بن على شارع االطباء تقسيم 33 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 63477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالاله حسين محمود محمد -  318

  عبدالاله حسين محمود وسيد عبدالاله حسين محمود محمد/   الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد صبرى حماده -  319

  عبدالرحمن السيد زينب - بملك العرب حامول ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 67319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى عبدالفتاح على يسرى عبدالرحمن -  320

  الدسوقى عبالفتاح على يسرى هند/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال محمد صبرى سما -  321

  سالمه على وليد - بملك ابومصطفى - سالمه على عزبه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم محمد عبدالحميد كمال عبدالحميد -  322

  غانم محمد عبدالحميد رياض - بملك الشمارقه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل حسين السيد سمير سامح -  323

  الشيخ بكفر والرياضه الشباب مدريه - بملك الشرعيه الجمعيه مستوصف امام - محمد عقل شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خير سعد سعد احمد منى -  324

  خير سعد سعد احمد - بملك الخريجين 5 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد محمود صدفه -  325

  طلحه ابوشعيشع عطيه حسيب - بملك اسحاقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعماه جاد ابراهيم فتوح شعبان -  326

  الشيتانى محمد قطب ناهد - بملك روينه سكه طريق - 2 صنايع تقسيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمد ممدوح احمد -  327

  محمد عيسى مرسى مرسى - بملك على الحاج ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 82404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمود محمد محمود -  328

  القصب محله شباب مركز/  الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف  محمد يوسف ناجى -  329

  المرسى يوسف محمد يوسف - بملك الشعراوى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 86417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد جميل بشرى -  330

 عبدالفتاح مصطفى محمد - بملك رمضان من العاشر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 86423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه محمود احمد مجدى -  331

  عليوه محمود احمد ابراهيم - بملك الزعفران - ابوعرفه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 86428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى محمود مصطفى محمد -  332

  عفيفى محمد رجب صفاء - بملك الثوره شارع ،:   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

 العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 81940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه على عبدالرازق محمد عبدالرازق -  333

  عبدهللا محمد على بملك - الجمهوريه شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 86422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشراكى محروس محمد عبدالمنعم مجيده -  334

 عبدالحميد عبدهللا حليم - بملك شرابى مستشفى خلف - الشرطه ارض 74 ،   :الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 66859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالحليم السيد -  335

 سالم السعيد مدحت/   بملك/  سعيد بور شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 62868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى السيد محمد عرفه -  336

  بدوى السيد محمد احمد - بملك 55 المجد قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 62868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى السيد محمد عرفه -  337

 خليل بدوى السيد محمد/  بملك 55 قريه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 86431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف السيد ابراهيم رزق محمود -  338

  الحنفى محمد الحنفى شعبان - بملك الخاشعه قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 86424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام عطيه حامد محمود ايمان -  339

  العطار محمد متولى الشحات - بملك االمعى عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 86430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح على احمد على -  340

 على احمد على كريم - بملك الحلميه قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 62868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى السيد محمد عرفه -  341

  بدوى السيد محمد احمد - بملك 55 المجد قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 86425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدير ناصف احمد عصام -  342

  بدير ناصف احمد عوض - بملك الشراقوه 40 قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 86421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور ابوالعز محمد السيد محمد -  343

  مندور ابوالعز محمد السيد - بملك السعيد حامول ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 86427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد حسن فتحى حسن -  344

  شحاته السيد محمد احمد - بملك الوسطانى الحكر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 86429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر جالل صقر هناء -  345

  عبدالباقى حامد فوزى محمد - بملك قراجه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 86426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن سالم محمد عزت السيد -  346

  عبدالسالم ابراهيم حامد الشربينى راويه - بملك ابشان طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 86433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحاوى سليم حاتم ندى -  347

  الطحاوى سليم حاتم - بملك البحريه االبعاديه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 86441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار عبداللطيف رزق صابر -  348

 البطاط مصطفى اسماعيل السيد/ بملك الربع- المحلية الوحدة بجوار-الثالثاء سوق ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 72686    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرشيدى محمد ابراهيم محمد -  349

 شتا احمد امين عبدالحميد على/ بملك الصناعية المدينة 14 رقم شقة- 15 عمارة/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 83234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد جالل محمد محمد -  350

 البحراوى عبدالحميد جالل محمد صالح/ بملك الطيبة قرية- البيارة بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 86434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال محمد حسانين عادل -  351

 ابوسمك عبدالمنعم نعيمه/ بملك روينة قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 86436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن سعد حسن محمد السيد -  352

 محمد محمد ابوخليل/ بملك الزعفران- عرفه ابو قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 86440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالكريم عبدالحكم السيد -  353

 عبدالكريم عبدالحكم السيد شعبان/ بملك الناصرية قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 80045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالسميع ابراهيم والء -  354

 عمر عبدالعزيز السيد محمود/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 86437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى ابراهيم الدين زين السيد صالح -  355

 ابراهيم الدين زين السيد عمرو/ بملك سن أم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 83234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد جالل محمد محمد -  356

 البحراوى عبدالحميد جالل محمد صالح/ بملك الطيبة قرية- البيارة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 83234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد جالل محمد محمد -  357

 عبدالحميد جالل محمد/ بملك الطيبة البيارة بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 86435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجى ابراهيم محمد عادل -  358

 ناجى ابراهيم محمد فايز/ بملك الكبرى المنشأة- كفرالمشايخ ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور محمد عبدالحميد سامى -  359

  ابوسمك عبدالمنعم نعميه  بملك - روينه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 82546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه على المتولى وليد -  360

 نجيب محمد وائل/ بملك الثورة ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 82546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه على المتولى وليد -  361

 نجيب محمد وائل/ بملك الثورة ش بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 68331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة الحنفى احمد رمضان رضا -  362

  الحنفى احمد رمضان عالء  بملك - الخرجيين 4 الجديده طابا قريه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سيدال عبدالعليم فاطمه -  363

  سلطان نظير سلطان السيد بملك - العايقه - الجريده ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز حموده مصطفى اسامه -  364

 بالى صالح محمود فاتن/ بملك السالم مسجد بجوار- السالم ش- البيضاء القنطرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 65717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى يوسف عيد رضوان فارس -  365

  بسيونى يوسف عيد رضوان/   الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل خليل على السيد االميره -  366

  عبدالعزيز عبدالحليم السيد اسامه/  بملك - السعيد حامول ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد صادق محمد ابراهيم -  367

 طنطاوى صديق خليل حامد/ بملك السحايت طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 85918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده سلاير جوده مارينا -  368

  جوده سلاير جوده/  الى الملك تعدل ،:   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

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر محمد عطيه حمدى محمد -  369

  خيرهللا عبدالمجيد عبدالحفيظ محمد بملك - الجمهوريه سينما خلف - الجديد الدستور برج ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالحميد حامد اسماعيل -  370

 اسماعيل عبدالحميد حامد/ بملك الحطينى عزبة- تيره غرب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل ابوعوف صابر السيد سامح -  371

 مبروك رجب رجب عصام/ بملك حسين حلمى عزبة- الكراكات ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخشبه محمد محمد محمد رضا -  372

 ابوخشبه محمد محمد محمد/ بملك العقاريه الضرائب اسفل- الحامول بلطيم طريق-بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود محمد مختار كريمه -  373

 على يونس اسماعيل يحى/ بملك العمريه- بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطالب حسن محمد سهام -  374

 حسين محمود مصطفى/ بملك ماهر احمد ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم محمد احمد صبرى عبدهللا -  375

 نجم محمد احمد صبرى بملك - الدينى المعهد شارع تريان قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج على عبداللطيف قطب احمد -  376

 فرج على عبداللطيف قطب/بملك الكبير المسجد ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على ابراهيم السعيد ابراهيم -  377

  عبدالجليل السعيد عبدالجليل بملك - ابوسكين قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس حسن جمعه رضا -  378

  على جمعه السعيد عماد  بملك - المثلث قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 82546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه على المتولى وليد -  379

 نجيب محمد وائل/ بملك الثورة ش بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام السيد رمضان محمد -  380

 سليمان احمد سعد هبه/ بملك القديمة السلخانه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى عبدالحميد عبدالسالم جمال مصطفى -  381

  منيسى عبدالحميد عبدالسالم جمال - بملك - دقميره الششينى قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 86460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدتو محمد احمد محمد فاتن -  382

  حمتو محمد محمد وايناس وايمان وصابر رضوان-حمتو محمد محمد احمد ورثة/ الخاشعةبملك 61 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى عبده الزينى السيد -  383

  احمد محمد صابر عزيزه - بملك الشاعر عزبه - الرغامه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا الشحات جمال امل -  384

  عتمان مرسى محمد حمدى - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتربى عبدالسميع الدين عصام مصطفى -  385

  الخياط محمد ومعاذ العتربى احمد محمد - بملك الشرطه تقسيم - الجمهوريه شارع 16 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلماوى عبدالعزيز كمال عيد -  386

  زهير بسيونى السيد محمود - بملك عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشكه محمد السيد قاسم -  387

  ابراهيم جالل ابراهيم رشا - بملك مسير ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المشالى ابراهيم عزيز ميرفت -  388

  بطرس نجيب نصيف سعد - بملك الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 51683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هراس عبداللطيف محمد رامى -  389

 الهرم-االهرام حدائق 344 عقار( أ) 15 بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الشوادفى محمد احمد -  390

  ودن عبدالشافى كامل محمد - بملك البريه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السجينى محمد عبدالحميد عبدالغنى على -  391

  السجينى محمد عبدالحميد عبدالغنى  - بملك مسير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى محمد بسيونى سعدالدين محمد -  392

  عبدالهادى محمد بسيونى سعدالدين - بملك البشاير قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد عبدالمنعم محمود محمد -  393

  الخيال جبريل محمد سونه - بملك السالم دار قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عبدالغفار شاهين مصطفى -  394

  عياد على على صبح محمد ايهاب - بملك المركز شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا محمد جمعه جمال -  395

  بدوى محمد مصباح محمد - بملك الحجر كوم قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض سيداحمد عوض محمد -  396

  الجوهرى السيد عبدالمعطى كرم - بملك 55 قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمجد احمد عبدالعزيز شهرات -  397

  عبدالحميد عبدالمنعم طاهر - بملك رمضان من العاشر شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالحميد عبدالمعطى هدى -  398

  الدماطى السيد عبدالعال يسرى - بملك المشايخ كفر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 61787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالسالم عبدالعزيز عصام -  399

  الغنام محمد يوسف محمد - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم على محمد مختار االء -  400

  عبدالخالق على على ناصر - بملك القصب محله ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 86461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد سعد مصطفى -  401

  على عبدالعزيز على السيد - بملك العباسيه - دومه عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات محمد عرفات محمد -  402

  حماد رشاد انور نجالء - بملك البيضاء القنطره - السالم شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسكرى السيد عبربه محمد ماجده -  403

  العسكرى السيد عبدربه محمد - بملك العاقوله قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم محمود جمال مصطفى -  404

  الجالى عبدالسالم محمود جمال - بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير 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

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محجوب احمد محجوب -  405

  نابوالعني السيد ابوالعنين السيد - بملك البرلس - الحمادى قريه - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس سطوحى احمد عيسى عبدالعال -  406

  يونس سطوحى احمد فتحى - بملك الدينى المعهد شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزواوى خضر محمد احمد -  407

  الزواوى خضر محمد - بملك عبدالعزيز بن احمد شارع 4 تقسيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمرى على ابوالفتوح فتوح -  408

  العمرى على ابوالفتوح عطيه - بملك القديم البرج بلطيم طريق المرازقه طريق بجوار - العام الطريق - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعزيز عبدالعزيز صالح -  409

  على عثمان محمد عبير - بملك مبارك شارع - البيضاء القنطره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيف عبدالعزيز عبدالغنى بسيونى -  410

  حامد سليم ابوالمعاطى وائل - بملك الشيخ كفر طريق - الكركات ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمود اشرف ليلى -  411

  شتا احمد محمود جمال محمد - بملك على الحاج قريه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن غريب غازى عبدالعاطى اسماعيل -  412

  عيسى عباس فؤاد عباس - بملك الصديق ابوبكر شارع ،:   رالـتأشي وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد سالمه عادل احمد -  413

  شبار ابراهيم رسميه - بملك عبدالناصر جمال شارع - بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم احمد محمد مغازى عبدالكريم -  414

  عبدهللا عبدالمولى حسام - بملك المركز شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم العيسوى محمد نعمان احمد -  415

  السيد مرسى انور السيد - بملك الطايفه كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السنوسى منصور الشوادفى -  416

  القصبى ابراهيم محمد حسن - بملك العباسيه قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده على حسن نهله -  417

  البسطويسى صبره البسطويسى عادل - بملك الجرايده ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحماوى على عبدالستار اسامه -  418

  السحماوى على عبدالستار - بملك عمير شباس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على امين رجب حنان -  419

  عبيد حامد قنديل محمد - بملك الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اجحر ابراهيم بدر صابر -  420

  ابراهيم بدر محمد - بملك عبدالمطلب قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 28846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز احمد جمال -  421

 2005/  4/  2 فى 1085 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 28846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز احمد جمال -  422

 2010/ 3/  29 فى 1356 المودع االخر الرئيسى الغى ،:   الـتأشير



 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

 تم 20190729 تاريخ وفي 28846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمرجى سيد عبدالعزيز احمد جمال/  الى تعدل -  423

 2005/  4/  2 فى 1085 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190729 تاريخ وفي 28846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمرجى سيد عبدالعزيز احمد جمال/  الى تعدل -  424

 2010/ 3/  29 فى 1356 المودع االخر الرئيسى الغى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب السيد طه يوسف -  425

  غازى ممدوح سالمه - بملك ابوطبل - االمل شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق ابراهيم ذكى مهدى السيد -  426

  مرزوق ابراهيم ذكى مهدى - بملك القرضا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 86492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر السعيد السيد عبدالحميد -  427

  ابوبكر السيد السعيد السيد - بملك القروى المجلس شارع عمير شباس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 71323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على احمد احمد حماده -  428

  البرلس برج لمدينه المحليه الوحده - بملك الشباب مركز خلف- البرلس برج - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 71323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على احمد احمد حماده -  429

 عثمان احمد ابراهيم احمد - بملك البرلس برج - الجونه ارض - بلطيم بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 86509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق الشربينى محمد رائد -  430

  عطيه عبدالقادر مصبحه - بملك العالى السعد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 86512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالحميد وحيد محمد -  431

  عامر على محمد جمعه - بملك قراجه قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 60711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهر عباس مسعد اشرف -  432

 االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد عبدالستار هشام -  433

 النجار  محمد عبدالستار احمد بملك - النجار عزبه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 86506    برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى عبدالحميد محمد يوسف عبدالواحد -  434

  الشرنوبى عبدالحميد محمد يوسف - بملك سن ام الوقف عزبه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 86505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمد محمد على اسماء -  435

  محمد عيسى مجاهد - بملك 1 رقم محل 7 بلوك الجمله سوق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 86510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسن احمد ماهر -  436

  خليفه محمد صابر ناصف - بملك القصب محله قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 86503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد البسطويسى هانى -  437

  السعيد محمد البسطويسى عبدالناصر - بملك السويس شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 86508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سفين وقيم فوزى مينا -  438

  منصور ابراهيم محمد حمدى - بملك والعاشر الخطاب بن عمر تقاطع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 86507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى شوقى محمد خالد -  439

  مصطفى مصطفى محمود محمد - بملك المركز شارع ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 71323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على احمد احمد حماده -  440

 برج لمدينه المحليه الوحده - بملك الشباب مركز خلف- البرلس برج - بلطيم بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  البرلس

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 86511    برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، المزين مجاهد عبدالفتاح رضا -  441

  شلبى ابراهيم محمد جمال متولى - بملك الزواوى سعد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 86504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلفاط عبدالقادر على محمد -  442

 القلفاط عبدالقادر على محمد - بملك الكراكه طرح بمشروع 1 رقم قطعه البرلس برج - بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب فهمى محمد حسن محمد -  443

  عبدالوهاب فرحات ايمان - بملك تريان - اكتوبر 6 ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوديه الشحات عبدالسميع عابدين عبده -  444

  عبدالجليل سعد هيثم - بملك ابوسكين قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 52921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد السيد محمد -  445

  غازى حسن حسن فتحى - بملك - الجرايده/       الى تعدل   ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض على عبداللطيف محمد -  446

  معوض على عبداللطيف هشام - بملك قونه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواش الصاوى عبدالنبى عطيه -  447

  حواش الصاوى عبدالنبى ابراهيم - بملك المحليه الوحده عماره - غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86529    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، حبيب محمد حامد رشاد حامد -  448

  محمد توفيق عبدالجليل محمد - بملك المركز شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود ابراهيم ناصف -  449

  حسن جمعه صادق هبه - بملك ابوبدوى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكردى عبدالرازق سعد جمال -  450

  عبدالرازق سعد عبدالمقصود - بملك ابوتماده قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم موسى فتحى محمد احمد -  451

  سيداحمد سيداحمد عالء احمد - بملك الضبعه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالفتاح احمد نشات -  452

  عيسى البسيونى محمد رباب - بملك الديبى المعهد بجوار - الطويل الكوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 56306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العز ابو محمد كمال محمد -  453

  ريحان احمد محمد بملك -  اللبان الشيخ شارع 25/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب احمد احمد ياسر -  454

  ذكى على محمد - بملك اريمون ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 62153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد بدير محمد اشرف -  455

  يوسف الرفاعى رشدى محمد  بملك - الرصيف/  الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى عبدالستار سرحان صبحى -  456

  ابراهيم عبدالقوى زيدان محمد - بملك الجرايده - الوداد قريه ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنيش سعد يوسف ماجد -  457

 عبدالعزيز ابراهيم ممدوح محفوظ - بملك الدلتا شارع الفالوجا ابراج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد على جمال ايهاب -  458

  سيداحمد على جمال ايهاب - بملك 47 الـ عمارات مقابل/  الشرطه تقسيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده مبارك العشرى ابراهيم -  459

 حميده على فوزى تامر - بملك ابوسكين قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد محمد محمد على -  460

  سالم السعيد ابراهيم خالد - بملك الحالفى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 86525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج متولى السيد سلوى -  461

  محمد احمد السيد البتانونى - بملك اريمون قريه ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 71042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى اسماعيل فؤاد صفوت -  1

 مكتبه/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 84933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد على ابوالغيط محمد -  2

 العسكريه المالبس عدا فيما مالبس وتوزيع وتصنيع تفصيل مشغل/  الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 84851   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشوشه محمد سليمان محمد -  3

 لحام ورشه/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 18411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى على عبدهللا يحيى -  4

 البقاله تجاره/  الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 85357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر ابراهيم توفيق اللطيف عبد راضي -  5

 العسكريه المالبس عدا فيما واحذايه جاهزه مالبس تجاره/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 85803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى رزق مسعد محمود -  6

 معدنية زيوت تعبئة و خلط/  الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 56690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى عبدالفتاح مصطفى ياسر -  7

 العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 هالمجموع عدا فيما وتصدير استيراد - الى تعدل:  التأشير وصف

 والواردات الصادرات على للرقابه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 86205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد الشربينى محمد -  8

 بناء ومواد عامه مقاوالت مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 71967   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاصى على عبدالعزيز عيد -  9

 تجميل ومستحضرات  منظفات/  الى النشاط تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 56539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقل محمد عقل هانم -  10

 محمول اكسسوار بيع/  الى النشاط تعدل



 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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 60859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد خليفه احمد متولى صابر -  11

 زجاج وبيع وتقطيع زخرفة ورشة/ الى تعدل:  التأشير

 تاريخ وفي 63813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى احمد نصرالدين صبحى/  الى التجارى االسم تعدل -  12

 من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/  الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709

 زراعيه ومحاصيل وحبوب اعالف وتجاره والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه

 تاريخ وفي 63813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزراعيه للمحاصيل العيسوى - الى التجارى االسم تعدل -  13

 من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/  الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709

 زراعيه ومحاصيل وحبوب اعالف وتجاره والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه

،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 63813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى احمد نصرالدين صبحى -  14

 الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/  الى تعدل:  التأشير وصف

 زراعيه ومحاصيل وحبوب اعالف وتجاره والواردات الصادرات على للرقابه العامه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 72686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرشيدى محمد ابراهيم محمد -  15

 لدى وتصنيعها التجميل ومستحضرات الطبيه واالعشاب الغذائيه والمكمالت االدويه وتسويق تجاره/  الى النشاط تعدل:  التأشير

 الغير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 75744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم محمدالسيد ماهر مفيده -  16

 النشاط ذات فى توريدات/  النشاط الى اضاف:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 65704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق فايد فؤاد حمدى -  17

 والساخنه البارده المشروبات لتقديم مقهى/   الى تعدل

 النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 80936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى صالح عبدالغفار عبدالحميد محمود -  18

 العامه الهيئه بها تصرح التى 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما تصدير مكتب/  الى تعدل:  التأشير وصف، 

 والواردات الصادرات على للرقابه

،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 76361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب حامد عبدالعزيز عبدالمنعم محمد -  19

 مجمده دواجن بيع محل/   الى تعدل:  أشيرالت وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 85677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدنى ياقوت احمد السيد -  20

 على العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه فيماعدا وتصدير استيراد مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادارت

 تعديل تم20190711 تاريخ وفي 85677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد ياقوت/  التجارى االسم تعدل -  21

 من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه فيماعدا وتصدير استيراد مكتب/  الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط

 والواردات الصادارت على العامه الهيئه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 41082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق محمد رجب محمد -  22

 مواشى مزرعه/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 47517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سلطان السيد المعطى عبد -  23

 وتجارتها االلبان وادرار ماشيه تربيه     الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 47517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سلطان السيد عبدالمعطى -  24

 البقاله تجاره الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 76669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البساطى عبدالوهاب يوسف ابراهيم -  25

 وسيراميك صحيه ادوات/   الى تعدل:  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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 67545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح احمد صالح محمد -  26

 عامه مقاوالت مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 70110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النديرى دسوقى هللا فتح محمد -  27

 صحيه وادوات سباكه/   الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 83529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحمادى عقل حسن مسعد فؤاد -  28

 الغذائيه المواد وتوزيع وتغليف تعبئه/   الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 66676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق مرسى شوقى محمد المرسى -  29

 والمراتب االسفنج وتشكيل تقطيع ورشة/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم يوسف عبدالجواد عبدالجيد -  30

 النشاط ذات نفس فى وتوريدات عامه ومقاوالت عقارى استثمار مكتب/  الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 75152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور اسماعيل السعيد جابر محمد -  31

 واالستيراد التجاره النشاط الى اضاف:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 66859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالحليم السيد -  32

 والدواجن ماللحو وتعبئه وفرم تقطيع/   الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 85474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمد محمد الشحات -  33

 وتجارتها اليه موبيليا نجاره ورشه/  الى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 74780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد على محمود احمد -  34

 غذائيه مواد تجاره/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 66521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى ابراهيم صبرى محمد -  35

 سيارات خدمه مركز/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 73779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالفتاح محمود جيهان -  36

 العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 74788   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوكبشه محمد السيد عبدالباسط -  37

 كهربائيه ومولدات معدات تاجير/  الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 84935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيان عبدالعال احمد مسعد عمرو -  38

 تجاريه وتوكيالت(  اعالف اضافات توريدات/ )  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 53140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد اسماعيل السعيد محمد -  39

 الشمسيه الطاقه ومستلزمات انظمه وتركيب  متكامله مقاوالت مكتب الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 66804   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عطيه عباس محفوظ -  40

 الكحوليه ماعدا بارده ومشروبات جاهزه ماكوالت بيع محل/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 37825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدهللا اسماعيل عبدهللا -  41

 سيارات وتشحيم كاوتش ورشه/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 66859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالحليم السيد -  42

 وتغليفها وتعبئتها وتجهيزها ودواجن  لحوم وتبريد حفظ ثالجه/  الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 81940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه على عبدالرازق محمد عبدالرازق -  43

 تصوير استوديو/  الى تعدل:  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

 النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 82471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر يوسف محمود محمد يوسف عمرو -  44

 البيض تجارة/الى تعدل:  التأشير وصف، 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 80045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالسميع ابراهيم والء -  45

 واتليه حريمى كوافير/الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 63784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى جادو السيد اسماعيل احمد -  46

 ومشتقاتها البان منتجات/  الى النشاط تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى السيد سعد عصام -  47

 العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 والوردات الصادرات على للرقابه

،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 84014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان عبدالهادى جمال احمد -  48

 فالتر وصيانه بيع/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االروش عيسى على طارق -  49

 كهربائيه ادوات تجاره/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 85975   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بدير احمد احمد -  50

 اعالف تصنيع مدشه/  الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام السيد رمضان محمد -  51

 العامة الهيئة من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما تصدير و استيراد مكتب/   الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 84677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سعيد عزه -  52

 واالعالف الحبوب تجاره/  الى النشاط تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 84132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر ابراهيم محمد همت -  53

 مدرسيه وادوات وهدايا تجميل مستحضرات تجاره/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 72807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا على على عبدالمقصود -  54

 سيارات خدمه ومركز تصدير/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 55480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعداوى محمود سعد محمود -  55

 عامه مقاوالت مكتب/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 52921   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد السيد محمد -  56

 اعالف تجاره/  الى تعدل

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 86172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالفتاح محمد طارق -  1

 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبس ابراهيم على هشام -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمتجلى احمد السيد نجالء -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 86216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد ابوزيد هشام -  4

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 86233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قسطنطين انطوان ماهر ميالد -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على عبدالعزيز ازهار -  6

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز السعيد عبدهللا هانم -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض ايوب رزق عماد -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب فوزى محمد عادل -  9

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى عبدالرازق محمد منصور محمود -  10

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالموجود ابراهيم -  11

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد كيالنى السيد الحاجه -  12

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ يوف 86358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواص احمد سعد مغازى عبدهللا -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على طاهر محمد اكرامى -  14

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 86392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب المعداوى عبدالمقصود سامح -  15

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف  محمد يوسف ناجى -  16

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 86428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى محمود مصطفى محمد -  17

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور محمد عبدالحميد سامى -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 82546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه على المتولى وليد -  19

 خاص: التأشير



 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 تم20190729 تاريخ وفي 86494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعزيز عبدالعزيز صالح -  20

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 86507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى شوقى محمد خالد -  21

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض على عبداللطيف محمد -  22

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره مصطفى عماره على على وليد -  23

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد -  24

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة عنو تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد بدير محمد ثناء -  25

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 86220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى عبدالرازق محمد محمود -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 86223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدعدر عوض عبده فاديه -  27

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 86226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسل طه ياسين ياسين مصطفى -  28

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل محمد حلمى عبدالرؤف عبدالمنعم -  29

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف محمد عبدالنبى -  30

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 56299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى عبدالمجيد عبدالحميد المى -  31

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا اسماعيل صابر اسماعيل -  32

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب فهمى محمد حسن محمد -  33

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتيت مرسى مصطفى السيد -  34

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 86359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدالدين مرسى عبدالمنعم صبرى -  35

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مصطفى محمود محمد -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق مرسى على احمد -  37

 خاص: رالتأشي



 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 تم20190721 تاريخ وفي 86415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق على محمد مرسى رجب -  38

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 86421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور ابوالعز محمد السيد محمد -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 86427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد حسن فتحى حسن -  40

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخشبه محمد محمد محمد رضا -  41

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود محمد مختار كريمه -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطالب حسن محمد سهام -  43

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى محمد بسيونى سعدالدين محمد -  44

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم العيسوى محمد نعمان احمد -  45

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 86506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى عبدالحميد محمد يوسف عبدالواحد -  46

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالفتاح احمد نشات -  47

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 81780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد نبيل احمد مدحت -  48

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد رشدى احمد زكيه -  49

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسوى محمد محمد جمعه محمد -  50

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 86230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالوهاب محمد رجب -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 86239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن محمد يمكر -  52

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض اسماعيل محمد طارق -  53

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى عبدالنبى عبدالفتاح عبدالنبى محمد -  54

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى سليمان عبدالوهاب سوزان -  55

 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى على على محمود -  56

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنام باز احمد محمد احمد -  57

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 86332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مالك احمد محمد عبدالرازق محمد -  58

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين محمد نصرالدين -  59

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عميره عبدالكريم محمد جميل اسالم -  60

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد على السيد -  61

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالحليم عبدالسميع ايمن -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 86424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام عطيه حامد محمود ايمان -  63

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 86430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح على احمد على -  64

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 86437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى ابراهيم الدين زين السيد صالح -  65

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا محمد جمعه جمال -  66

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض سيداحمد عوض محمد -  67

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود ابراهيم ناصف -  68

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكردى عبدالرازق سعد جمال -  69

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 86173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رشاد الدين جمال احمد -  70

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى خليل رمضان عبدالفتاح امانى -  71

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد سمير احمد -  72

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 86217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عبدهللا سعد سعودى -  73

 خاص: التأشير



 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 تم20190703 تاريخ وفي 86218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحق ابراهيم نزيه محمد -  74

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86248   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابوالنور رزق جمعه عبدهللا -  75

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحضرى على محمد على مؤمن -  76

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد محمد ابوخليل احمد -  77

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن خليل محسن رامى -  78

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالرحمن محمود مصطفى -  79

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيله ابو حسن على حسن -  80

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عبدالرازق محمد هانى -  81

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالقادر ابراهيم وفاء -  82

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 86362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد ابوالمعاطى عبدالحليم -  83

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد سعد عزت سماسم -  84

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 86394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد مصطفى فاطمه -  85

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل حسين السيد سمير سامح -  86

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خير سعد سعد احمد منى -  87

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل خليل على السيد االميره -  88

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد صادق محمد ابراهيم -  89

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيف عبدالعزيز عبدالغنى بسيونى -  90

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمود اشرف ليلى -  91

 خاص: التأشير



 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 تم20190730 تاريخ وفي 86503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد البسطويسى هانى -  92

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 86508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سفين وقيم فوزى مينا -  93

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 86182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد الدين كمال دعاء -  94

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوغالب على عبدالبارى على -  95

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه على حسنى تغريد -  96

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 86210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى محمد عبداللطيف عالء -  97

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 86243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد طلبه عبداللطيف سمير -  98

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسعاد ابو عبدالعال حسن يوسف -  99

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد محمد حمدى هبه -  100

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عرفان مصطفى محمد -  101

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد مختار عماد -  102

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد مصطفى محمد بهاء -  103

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190711 يختار وفي 86319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمرى محمد العمرى محمد خالد -  104

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 86337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل الظريف شرين -  105

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ على احمد عبدالعال شريف -  106

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم عبدهللا عبدالفتاح محمد -  107

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقره محمد احمد محمد ياسر -  108

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 86401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمود ناجى فرج -  109

 خاص: التأشير



 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

 نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرى محمد عبدالقادر يسرى عبدالقادر -  110

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 86436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن سعد حسن محمد السيد -  111

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم محمد احمد صبرى عبدهللا -  112

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج على عبداللطيف قطب احمد -  113

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السجينى محمد عبدالحميد عبدالغنى على -  114

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السنوسى منصور الشوادفى -  115

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب احمد احمد ياسر -  116

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 86174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدهللا جمعه امجد -  117

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد الشربينى محمد -  118

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 86219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل السيد خليل كامل -  119

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 86235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب فتوح اسماعيل شريف -  120

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد محمد عبدالحليم اشرف -  121

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 72906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبدالعزيز محمد -  122

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86280   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنين اندراوس اسكندر سند -  123

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران حسن عبدالرحيم الوردانى محمد امنه -  124

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابراهيم الدسوقى محمد -  125

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 86328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين يوسف محمود ربيع رفيق -  126

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل سالمه محمد احمد محمد -  127

 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 86361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على صالح عوض رضا -  128

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام عبدالباقى محمد عبدالحميد الرفاعى -  129

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى بازيد فرج محمد -  130

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد صبرى حماده -  131

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 86425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدير ناصف احمد عصام -  132

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 86440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالكريم عبدالحكم السيد -  133

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل ابوعوف صابر السيد سامح -  134

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد عبدالمنعم محمود محمد -  135

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم احمد محمد مغازى عبدالكريم -  136

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 86505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمد محمد على اسماء -  137

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم موسى فتحى محمد احمد -  138

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 81780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد نبيل احمد مدحت -  139

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغى السيد محمد عزت محمد -  140

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 86238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب احمد وطفه -  141

 خاص

 نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 86240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا بسيونى رمضان رجب محمد -  142

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على بدران يونس ايمن -  143

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد مبروك السيد عاصم -  144

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار عبدالجليل فيصل محمود -  145

 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 تم20190709 تاريخ وفي 86281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بليله محمد السيد محمد سميره -  146

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى رجب فوزى محمد -  147

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 86331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم حسن عبدالحليم خالد -  148

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 86333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيوى عبدالودود عنتر مجاهد -  149

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد رمضان محمد -  150

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 86367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد مصطفى كمال -  151

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صابر عبدالمرضى منى -  152

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 86396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد ابراهيم امانى -  153

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 62868   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى السيد محمد عرفه -  154

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 86431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف السيد ابراهيم رزق محمود -  155

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 83234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد جالل محمد محمد -  156

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمجد احمد عبدالعزيز شهرات -  157

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالحميد عبدالمعطى هدى -  158

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواش الصاوى عبدالنبى عطيه -  159

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد حامد رشاد حامد -  160

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى محمد عبدالحميد جمال احمد -  161

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا احمد حجازى حجازى -  162

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 86234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحميد حلمى ياسر مصطفى -  163

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 86236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى احمد شوقى رافت -  164

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكحكى حسن احمد وليد -  165

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جلو على السعيد مصطفى -  166

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86284   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت النواصره -  167

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى عبدالقادر اسماعيل ايمن -  168

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الشحات محمد ابراهيم -  169

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 86329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيزه عبدالمعطى عبدالغنى عادل الهام -  170

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان عبدالخالق هللا فرج فاطمه -  171

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 86363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عرفات نرمين -  172

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام محمد عبدالحميد سمير -  173

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 68575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى عبدالوكيل محمد هانى -  174

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 86393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالبديع السعيد رمضان -  175

 خاص: التأشير وصف

 الشركة عنو تعديل تم20190722 تاريخ وفي 86426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن سالم محمد عزت السيد -  176

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 86433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحاوى سليم حاتم ندى -  177

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 86441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار عبداللطيف رزق صابر -  178

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 86457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالسالم كمال احمد -  179

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلماوى عبدالعزيز كمال عيد -  180

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشكه محمد السيد قاسم -  181

 خاص: التأشير



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المشالى ابراهيم عزيز ميرفت -  182

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد محمد محمد على -  183

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج متولى السيد سلوى -  184

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان احمد محمد رمزى احمد -  185

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد فؤاد عبدالجواد صالح -  186

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 86222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدهللا صالح والء -  187

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 86231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نصر ابراهيم محمد -  188

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم ابراهيم يوسف هنبيل -  189

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهنساوى محمد الحمادى محمد صالح -  190

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا ابراهيم بهجت ابراهيم -  191

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلفاط محمد محمد محمد ناهد -  192

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو احمد كمال نفين -  193

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر خليفه جمال خليفه -  194

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنسى محمد محمد جمال سماح -  195

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار عوض خميس اسامه -  196

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوى السيد العدوى مجدى -  197

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد صبحى مفرح -  198

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد جميل بشرى -  199

 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 86423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه محمود احمد مجدى -  200

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد عبدالعليم فاطمه -  201

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز حموده مصطفى اسامه -  202

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزواوى خضر محمد احمد -  203

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمرى على ابوالفتوح فتوح -  204

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 86511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين مجاهد عبدالفتاح رضا -  205

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوديه الشحات عبدالسميع عابدين عبده -  206

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم على احمد على عصام -  207

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 86224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين على سلوع تهانى -  208

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 86232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا السيد على ناديه -  209

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف ابوشعيشع محمد محمد رامى -  210

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86272   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزين بدير على ابراهيم محمد -  211

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريج محمد محمد محمود -  212

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هدهد عقل منصور عقل -  213

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى السيد سعد عصام -  214

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور المتولى بدير النبى حسب احمد -  215

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 86330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل عبدالحميد محمد عصام -  216

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 86334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطوخى رجب على طارق -  217

 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

 نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصمور محمود يونس محمود ابراهيم -  218

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمد البيلى عبدالعزيز -  219

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدير ناصف احمد محمد -  220

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 86399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمود محمد عزت اسامه -  221

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمد ممدوح احمد -  222

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 86422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشراكى محروس محمد عبدالمنعم مجيده -  223

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد سعد مصطفى -  224

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات محمد عرفات محمد -  225

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسكرى السيد عبربه محمد ماجده -  226

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 86504   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلفاط عبدالقادر على محمد -  227

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب فهمى محمد حسن محمد -  228

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 86176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز جالل رؤيه -  229

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 86177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى حسن ابراهيم محمد احمد -  230

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 86183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهير السيد السيد اسماعيل محمود -  231

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حزهللا حرزهللا عبدالسالم عليه -  232

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 86215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد السيد عبدالمجيد حماده -  233

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 56690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى عبدالفتاح مصطفى ياسر -  234

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع السيد على السعيد شيماء -  235

 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 تم20190709 تاريخ وفي 86273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى حسن ابراهيم جمال -  236

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 84443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد 1 علوان -  237

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالعزيز السيد محمد -  238

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86307   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد السيد حماده -  239

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عطيه سليمان متولى عبدالرازق انور -  240

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى على ابراهيم ايهاب -  241

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 86365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى شوقى عادل محمود -  242

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى حسانين ابراهيم الدادمونى ابراهيم -  243

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 86398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جباره عبدالرحمن عبدالمجيد والء -  244

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد عبدالدايم عبدالفتاح حنان -  245

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى عبدالسالم عبدالفتاح مغازى -  246

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتربى عبدالسميع الدين عصام مصطفى -  247

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحماوى على عبدالستار اسامه -  248

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على امين رجب حنان -  249

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راجح ابراهيم بدر صابر -  250

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 86181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى محمد حامد اكرامى -  251

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه نصرهللا حسونه نصرهللا محمد -  252

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد اسماعيل محمد -  253

 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 تم20190704 تاريخ وفي 86227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوبى بسطويسى عطيه عادل -  254

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 86242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على عبدالعاطى هند -  255

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 86241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر عبدالدايم بسيونى خضر -  256

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى محمد عبده محمد ناريمان -  257

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المندوه السيد عبدالعزيز محمد -  258

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى احمد ابراهيم صباح -  259

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف السيد محمد السيد محمد -  260

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 86335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعب الجوهرى احمد محمود -  261

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 86336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد احمد عبدالمنعم هناء -  262

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه حسن عبدالرحمن السيد محمود -  263

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسين محمود حسين -  264

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم قاسم الغريب محمد الغريب -  265

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرامه عمر احمد عبدالهادى محمد -  266

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 86434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال محمد حسانين عادل -  267

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى عبده الزينى السيد -  268

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب السيد طه يوسف -  269

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق ابراهيم ذكى مهدى السيد -  270

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنيش سعد يوسف ماجد -  271

 خاص: التأشير



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد على جمال ايهاب -  272

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده مبارك العشرى ابراهيم -  273

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 86180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومباركه على محمد على ياسر -  274

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 76361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب حامد عبدالعزيز عبدالمنعم محمد -  275

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 86229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالمقصود محمد عصام -  276

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 86244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج حسن محمد مصطفى -  277

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض نمر حمدى ياسر -  278

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ترجم محمد مسعد رمضان مسعد -  279

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد فتحى عبدالنبى -  280

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد فتحى ابراهيم -  281

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد بدر محمد الدين صالح محمد -  282

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد عبدالحليم محمد -  283

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبشى احمد السعيد محمد -  284

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات على شعبان محمد -  285

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 86400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى يوسف عبدالجواد يوسف -  286

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد محمود صدفه -  287

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعماه جاد ابراهيم فتوح شعبان -  288

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 86435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجى ابراهيم محمد عادل -  289

 خاص: التأشير



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم على محمد مختار االء -  290

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم محمود جمال مصطفى -  291

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محجوب احمد محجوب -  292

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس سطوحى احمد عيسى عبدالعال -  293

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 86178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمود عبدهللا محمد زينب -  294

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صباحى عبدالمقصود عبدالعاطى عبدربه دعاء -  295

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشرى على غازى محمد -  296

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 86212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق محمود حماده محمد حماده -  297

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 86237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب محمد احمد تحسين -  298

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى اسماعيل السيد محمد -  299

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركه اسماعيل على جمالت -  300

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالسالم عبدالحميد محمد -  301

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 84253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عبدهللا عبدالونيس عبدالمطلب -  302

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى محمد غالى محمد حماده -  303

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان متولى عبده جماالت -  304

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهيب سيداحمد محمد جمال هشام -  305

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 86366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب احمد محمد على محمد -  306

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالفتوح فهمى ابراهيم محمد -  307

 خاص: التأشير وصف



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 86389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد سعد احمد -  308

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض شفيق مامون خالد -  309

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 86429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر جالل صقر هناء -  310

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على ابراهيم السعيد ابراهيم -  311

 خاص: يرالتأش وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس حسن جمعه رضا -  312

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الشوادفى محمد احمد -  313

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده على حسن نهله -  314

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 86512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالحميد وحيد محمد -  315

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 86517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى عبدالستار سرحان صبحى -  316

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 44002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الرحمن عبد ابتسام -  317

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 86179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مزروع محمود عبدالستار خالد سعد -  318

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 86211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد العوضى محمد محمد احمد -  319

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 86213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد السيد عبدالرسول محمد -  320

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بدير محمد احمد -  321

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد  السعيد فراج محمد -  322

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر حميده عيد على -  323

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى حسن حسن السعيد حسام -  324

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 86305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى محمد يوسف سعده -  325

 خاص: التأشير



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 64771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سعد السيد وليد -  326

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالديار موسى كامل موسى سها -  327

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالب احمد يحى محمود -  328

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 86368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالغفار محمد عبدهللا -  329

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 86402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكوت السيد رمضان الظريف حماده -  330

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال محمد صبرى سما -  331

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم محمد عبدالحميد كمال عبدالحميد -  332

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر محمد عطيه حمدى محمد -  333

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالحميد حامد اسماعيل -  334

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 86464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عبدالغفار شاهين مصطفى -  335

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن غريب غازى عبدالعاطى اسماعيل -  336

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد سالمه عادل احمد -  337

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 86510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسن احمد ماهر -  338

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 86175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكومى احمد السيد ابراهيم -  339

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 86209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر حسن احمد ريمون -  340

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 86214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عبدالرازق جمال عبدالناصر محمد -  341

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 86221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى احمد حلمى محمد -  342

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح بدير بسيونى بدير -  343

 خاص: التأشير وصف



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 86266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد ابراهيم عبدالقادر فتحى -  344

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 86270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال محمد رمضان السيد -  345

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 81430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب عبدالقادر صابر عادل -  346

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين الششتاوى الحمادى حمدى -  347

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 86314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلحه ابراهيم محمد ابراهيم مكري -  348

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى شعيب مصطفى سيناء -  349

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 86357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبل السيد الدسوقى رجب بدريه -  350

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 86364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الشحات عرفات الفت -  351

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 86397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب ابراهيم عبدالفتاح مصطفى -  352

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 86413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدير محمد احمد محمد -  353

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام السيد رمضان محمد -  354

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى عبدالحميد عبدالسالم جمال مصطفى -  355

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 86460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدتو محمد احمد محمد فاتن -  356

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 86492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر السعيد السيد عبدالحميد -  357

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 71323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على احمد احمد حماده -  358

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 86509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق الشربينى محمد رائد -  359

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  
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   سطوحى احمد
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 االسراء/  التجاريه السمه اضافه: الى 58075 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  5

   والتصدير لالستيراد

 للهندسه ساند مكتب/  السمه اضافه: الى 86161 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  6

   sand العامه والمقاوالت

   السيارات لتجاره الهنا/  السمه اضاف: الى 85837 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190708:  تاريخ فى  ،  -  7

 صبحى/  الى التجارى االسم تعدل: الى 63813 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ فى  ،  -  8

   العيسوى احمد نصرالدين

 واباده للنظافه العمار/  السمه اضافه: الى 75744 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ فى  ،  -  9

   النشاط ذات فى والتوريدات والحشرات االفادت

 للتجاره الين اون/  السمه اضافه: الى 85327 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ فى  ،  -  10

   الكهربائيه االجهزه وتوزيع

 لالستيراد ياقوت/  التجارى االسم تعدل: الى 85677 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  11

   والتصدير

   للزيوت الحمد/  السمه  تعدلت: الى 78935 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190714:  تاريخ فى  ،  -  12

 ساسكو مكتب  التجاريه مهالس تعدلت: الى 67545 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190715:  تاريخ فى  ،  -  13

   العامه للمقاوالت

 معرض*  التجاريه السمه  تعدلت: الى 72114 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190715:  تاريخ فى  ،  -  14

   السيارات لتجاره المالح

 سنترو سى مؤسسه/  السمه تعدل: الى 75152 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190716:  تاريخ فى  ،  -  15

   والتصدير واالستيراد للتجاره

 وفرم لتقطيع االمانه - السمه تعدلت: الى 66859 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190716:  تاريخ فى  ،  -  16

   والدواجن اللحوم وتعبئه



 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

 المواد لتجاره المتحده/  السمه تعدلت: الى 74780 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  17

   الغذائيه

 باركيدز/   التجاريه السمه اضافه: الى 62444 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  18

   الجاهزه للمالبس

 كير بيوتى/  التجاريه السمه تعدلت: الى 72898 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  19

   النشاط ذات فى الغير لدى والتصنيع االدويه عدا فيما الطبيه والمستلزمات التجميل مستحضرات لتجاره

   التجاريه السمه الغاء تم: الى 86339 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  20

   التجاريه السمه الغاء تم: الى 53140 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190721:  تاريخ فى  ،  -  21

 االمانه ثالجه/   التجاريه السمه تعدلت: الى 66859 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  22

   وتغليفها وتعبئتها وتجهيزها والدواجن اللحوم وتبريد لحفظ

 الجرارات غيار قطع لتجارة االيمان: الى 84781 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  23

   الزراعية

 بالك مكتب/   الى السمه دلتتع: الى 86306 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  24

   والتصدير لالستيراد(  black horse)  هورس

 لتصنيع الرواد/  الى السمه تعدلت: الى 85975 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  25

   االعالف

 الغنام السبع/  التجارى االسم تعدل: الى 85523 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  26

   السيارات لتجاره

            اتش        اس/  التجاريه السمه اضافه: الى 80676 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  27

   s. h. pharma فارما

   لالطفاء العالميه/  السمه اضافه: الى 74057 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  28

 سيد عبدالعزيز احمد جمال/  الى تعدل: الى 28846 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  29

   العمرجى

   العامه للمقاوالت الصفا/  السمه اضافه: الى 55480 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  30

   المراعى بقاله/  السمه اضافه: الى 55988 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  31

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - والمح  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   49256:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه عطيه زغلول السيد   - 1

 الشركة فض تم كفرالشيخ 2005 لسنة ه/4118 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل

 تم   20190715 تاريخ وفى ،   33662:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته ابراهيم محمد عبده محمد   - 2

 الشركة فض تم كفرالشيخ 2019 لسنة م/841 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20190717 تاريخ وفى ،   31699:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته سالمة محمود حسن عادل   - 3

 الشركة فض تم سالم سيدى 2019 لسنة ا/1071 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   48734:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه السجينى عبدالغنى على   - 4

 الشركة فض تم الشيخ كفر 2008 لسنة ب/1267 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل

   20190728 تاريخ وفى ،   42838:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه السنباوى يوسف مصباح مصباح اشرف   - 5

 الشركة فض تم كفرالشيخ 2019 لسنة ب/6238 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو تم

 تم   20190729 تاريخ وفى ،   48559:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه السنوسى منصور الشوادفى شركه   - 6

 نهائيا وتصفيتها الشركة عقد بالغاء 2017 لسنة 36رقم المحكمة قرار بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20190730 تاريخ وفى ،   82322:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الدين شمس عبدالحميد ابراهيم ايهاب   - 7

 الشركة فض تم كفرالشيخ 2019 لسنة ف/1664 عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20190731 تاريخ وفى ،   74941:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه على عبدالعاطى الدين عصام شركه   - 8

 الشركة فض تم 2019 لسنة 195 برقم عنه ومشهر مسجل  ملخصه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 تعديل تم 20190704،   تاريخ وفي 60086، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام -  1

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

 20190704،   تاريخ وفي 60086، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام - الى تعدل -  2

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

 20190704،   تاريخ وفي 60086، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام/الى تعدل -  3

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

 تعديل تم 20190704،   تاريخ وفي 60086، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام -  4

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

 20190704،   تاريخ وفي 60086، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام - الى تعدل -  5

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

 تم 20190704،   تاريخ وفي 60086، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام/الى تعدل -  6

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

 تعديل تم 20190704،   تاريخ وفي 60086، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام -  7

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

 20190704،   تاريخ وفي 60086، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام - الى تعدل -  8

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

 20190704،   تاريخ وفي 60086، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام/الى تعدل -  9

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

 تعديل تم 20190704،   تاريخ وفي 60086، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام -  10

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

   تاريخ وفي 60086، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام - الى تعدل -  11

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190704،

 20190704،   تاريخ وفي 60086، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام/الى تعدل -  12

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

 تعديل تم 20190718،   تاريخ وفي 71784، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته هللا نعمه عبدالعاطى السيد محمود -  13

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

 تعديل تم 20190718،   تاريخ وفي 71784، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتها هللا نعمه عبدالعاطى السيد راندا -  14

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 64159    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،( وشريكه الفرماوى سمير عاطف) االراضى واستصالح للتصدير الفرماوى -  1

 2019 لسنة 179 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي

 كفرالشيخ شركات

 تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 64159    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته الفرماوى عبدالحميد سمير عاطف -  2

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 179 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 64159    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،( وشريكه الفرماوى سمير عاطف) االراضى واستصالح للتصدير الفرماوى -  3

 2019 لسنة 179 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي

 كفرالشيخ شركات

 تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 64159    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته الفرماوى عبدالحميد سمير عاطف -  4

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 179 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 49256    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عطيه زغلول السيد -  5

 كفرالشيخ 2005 لسنة ه/4118 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 86057    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه ساطور البحيرى عبدالعزيز على -  6

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 186 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 86057    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه ساطور البحيرى عبدالعزيز على -  7

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 186 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 60086    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام -  8

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 185 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 ختاري وفي 60086    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام - الى تعدل -  9

 شركات 2019 لسنة 185 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190704

 كفرالشيخ

 20190704 تاريخ وفي 60086    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام/الى تعدل -  10

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 185 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 60086    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام -  11

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 185 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 60086    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام - الى تعدل -  12

 شركات 2019 لسنة 185 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190704

 كفرالشيخ

 20190704 تاريخ وفي 60086    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام/الى تعدل -  13

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 185 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 60086    برقم يدهاق سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام -  14

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 185 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 60086    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام - الى تعدل -  15

 شركات 2019 لسنة 185 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190704

 كفرالشيخ

 20190704 تاريخ وفي 60086    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام/الى تعدل -  16

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 185 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 60086    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام -  17

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 185 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 60086    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام - الى تعدل -  18

 شركات 2019 لسنة 185 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190704

 كفرالشيخ

 20190704 تاريخ وفي 60086    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام/الى تعدل -  19

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 185 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 33662    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته ابراهيم محمد عبده محمد -  20

 2019 لسنة م/841 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 31699    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته سالمة محمود حسن عادل -  21

 2019 لسنة ا/1071 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تم 20190718 تاريخ وفي 71784    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته هللا نعمه عبدالعاطى السيد محمود -  22

 كفرالشيخ 2019 لسنة ج/1043 برقم عليه مصدق تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 71784    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتها هللا نعمه عبدالعاطى السيد راندا -  23

 كفرالشيخ 2019 لسنة ج/1043 برقم عليه مصدق تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 20190728 تاريخ وفي 42838    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه السنباوى يوسف مصباح مصباح اشرف -  24

 كفرالشيخ 2019 لسنة ب/6238 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 48734    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه السجينى عبدالغنى على -  25

 كفرالشيخ 2008 لسنة ب/1267 عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190729 تاريخ وفي 48559    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه السنوسى منصور الشوادفى شركه -  26

 الشركة عقد بالغاء 2017 لسنة 36 المحكمة قرار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190730 تاريخ وفي 82322    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الدين شمس عبدالحميد ابراهيم ايهاب -  27

 كفرالشيخ 2019 لسنة ف/1664 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190731 تاريخ وفي 74941    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه على عبدالعاطى الدين عصام شركه -  28

 كفرالشيخ 2019 لسنة 195 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عقارى استثمار/الى تعدل  تضامن شركة ،( وشريكه الفرماوى سمير عاطف) االراضى واستصالح للتصدير الفرماوى -  1

 سبق  ، الزراعية المشروعات وادارة النشاط ذات فى العمومية والتوريدات التجارية والتوكيالت والتصدير االراضى واستصالح

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 64159   برقم قيدها

 والتصدير الراضىا واستصالح عقارى استثمار/الى تعدل  تضامن شركة ، وشريكته الفرماوى عبدالحميد سمير عاطف -  2

 تاريخ وفي 64159   برقم قيدها سبق  ، الزراعية المشروعات وادارة النشاط ذات فى العمومية والتوريدات التجارية والتوكيالت

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عقارى استثمار/الى تعدل  تضامن شركة ،( وشريكه الفرماوى سمير عاطف) االراضى واستصالح للتصدير الفرماوى -  3

 سبق  ، الزراعية المشروعات وادارة النشاط ذات فى العمومية والتوريدات التجارية والتوكيالت والتصدير االراضى واستصالح

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 64159   برقم قيدها

 والتصدير االراضى واستصالح عقارى استثمار/الى تعدل  تضامن شركة ، وشريكته الفرماوى عبدالحميد سمير عاطف -  4

 تاريخ وفي 64159   برقم قيدها سبق  ، الزراعية المشروعات وادارة النشاط ذات فى العمومية والتوريدات التجارية والتوكيالت

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701

 وفي 71784   برقم قيدها سبق  ، عامة مقاوالت/ الى تعدل  تضامن شركة ، وشريكته هللا نعمه عبدالعاطى السيد محمود -  5

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ

 تاريخ وفي 71784   برقم دهاقي سبق  ، عامة مقاوالت/ الى تعدل  تضامن شركة ، وشريكتها هللا نعمه عبدالعاطى السيد راندا -  6

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190718

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190703 تاريخ وفي 86057   برقم قيدها سبق ، وشركاه ساطور البحيرى عبدالعزيز على -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف

،   القانونى الكيان تعديل تم20190704 تاريخ وفي 60086   برقم قيدها سبق ، وشركاها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام -  2

 تضامن شركة: التأشير وصف

 الكيان تعديل تم20190704 تاريخ وفي 60086   برقم قيدها سبق ، وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام - الى تعدل -  3

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى

 الكيان تعديل تم20190704 تاريخ وفي 60086   برقم قيدها سبق ، وشريكها محمد بسطويسى عبدالقادر هيام/الى تعدل -  4

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 للتصدير الفرماوى: الى 64159 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190701:  تاريخ فى  ،  -  1

 (وشريكه الفرماوى سمير عاطف) االراضى واستصالح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 للتصدير الفرماوى: الى 64159 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190701:  تاريخ فى  ،  -  2

 (وشريكه الفرماوى سمير عاطف) االراضى واستصالح

 السيد محمود: الى 71784 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190718:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكته هللا نعمه عبدالعاطى

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 64159   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة من خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن عبدالعزيز طه محمد -  1

 64159   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة من خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن عبدالعزيز طه محمد -  2

 64159   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة من خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن عبدالعزيز طه محمد -  3

 64159   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة من خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن عبدالعزيز طه محمد -  4

   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة من خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح غازى عبدالجواد نبويه -  5

64159 

   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة من خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح غازى عبدالجواد نبويه -  6

64159 

   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة من خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح غازى عبدالجواد نبويه -  7

64159 

   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة من خرجت  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح غازى عبدالجواد نبويه -  8

64159 

   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة عضوية الى ضم  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن عبدالعزيز طه محمد -  9

64159 

   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة عضوية الى ضم  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن عبدالعزيز طه محمد -  10

64159 

   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة عضوية الى ضم  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن عبدالعزيز طه محمد -  11

64159 

   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة عضوية الى ضم  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن عبدالعزيز طه محمد -  12

64159 

   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة عضوية الى ضم  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح غازى عبدالجواد نبويه -  13

64159 

   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة عضوية الى ضم  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح غازى عبدالجواد نبويه -  14

64159 

   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة عضوية الى ضم  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح غازى عبدالجواد نبويه -  15

64159 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190701:  تاريخ ، الشركة عضوية ىال ضم  متضامن شريك  تضامن شركة  صالح غازى عبدالجواد نبويه -  16

64159 

 شريك الى موصى شريك من صفته تعدلت)  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدهللا عبدالفتاح عبدالحميد طارق -  17

 والغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة باسم والتوقيع االدارة حق بسطويسى عبدالقادر هيام الشريكة مع له واصبح(متضامن

 60086   برقم    20190704:  تاريخ ، البنوك مع التعامل حق ولهما حكومية

 شريك الى موصى شريك من صفته تعدلت)  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدهللا عبدالفتاح عبدالحميد طارق -  18

 والغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة باسم والتوقيع االدارة حق بسطويسى عبدالقادر هيام الشريكة مع له واصبح(متضامن

 60086   برقم    20190704:  تاريخ ، البنوك مع التعامل حق ولهما حكومية

 شريك الى موصى شريك من صفته تعدلت)  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدهللا عبدالفتاح عبدالحميد طارق -  19

 والغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة باسم والتوقيع االدارة حق بسطويسى عبدالقادر هيام الشريكة مع له واصبح(متضامن

 60086   برقم    20190704:  تاريخ ، البنوك مع التعامل حق ولهما حكومية

 شريك الى موصى شريك من صفته تعدلت)  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدهللا عبدالفتاح عبدالحميد طارق -  20

 والغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة باسم والتوقيع االدارة حق بسطويسى عبدالقادر هيام الشريكة مع له واصبح(متضامن

 60086   برقم    20190704:  تاريخ ، البنوك مع التعامل حق ولهما حكومية

 شريك الى وصىم شريك من صفته تعدلت)  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدهللا عبدالفتاح عبدالحميد طارق -  21

 والغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة باسم والتوقيع االدارة حق بسطويسى عبدالقادر هيام الشريكة مع له واصبح(متضامن

 60086   برقم    20190704:  تاريخ ، البنوك مع التعامل حق ولهما حكومية

 شريك الى موصى شريك من صفته تعدلت)  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدهللا عبدالفتاح عبدالحميد طارق -  22

 والغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة باسم والتوقيع االدارة حق بسطويسى عبدالقادر هيام الشريكة مع له واصبح(متضامن

 60086   برقم    20190704:  تاريخ ، البنوك مع التعامل حق ولهما حكومية

 شريك الى موصى شريك من صفته تعدلت)  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدهللا عبدالفتاح عبدالحميد طارق -  23

 والغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة باسم والتوقيع االدارة حق بسطويسى عبدالقادر هيام الشريكة مع له واصبح(متضامن

 60086   برقم    20190704:  تاريخ ، البنوك مع التعامل حق ولهما حكومية

 شريك الى موصى شريك من صفته تعدلت)  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدهللا عبدالفتاح عبدالحميد طارق -  24

 والغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة باسم والتوقيع االدارة حق بسطويسى عبدالقادر هيام الشريكة مع له واصبح(متضامن

 60086   برقم    20190704:  تاريخ ، البنوك مع التعامل حق ولهما حكومية

 شريك الى موصى شريك من صفته تعدلت)  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدهللا عبدالفتاح عبدالحميد طارق -  25

 والغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة باسم والتوقيع االدارة حق بسطويسى عبدالقادر هيام الشريكة مع له واصبح(متضامن

 60086   برقم    20190704:  تاريخ ، البنوك مع التعامل قح ولهما حكومية

 شريك الى موصى شريك من صفته تعدلت)  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدهللا عبدالفتاح عبدالحميد طارق -  26

 والغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة باسم والتوقيع االدارة حق بسطويسى عبدالقادر هيام الشريكة مع له واصبح(متضامن

 60086   برقم    20190704:  تاريخ ، البنوك مع التعامل حق ولهما حكومية
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