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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  

 

 تربيه حظيره عن 86620 برقم 20190808 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد رشاد السيد -  1

 عزاز ابراهيم السيد رشاد - بملك الخريجين 6 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى

 ، اعالف تجاره عن 86610 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حامد فوزى رضا -  2

 عفيفى ابراهيم متولى محمد - بملك الفيروز:  بجهة

 سنتر عن 86635 برقم 20190818 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قبالن احمد السيد الحسينى امينة -  3

 عبدالقادر المنشاوى انور على/ بملك الخطاب بن عمر ش:  بجهة ، تجميل

 نجاره ورشه عن 86630 برقم 20190818 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالحميد عاطف دينا -  4

 محمد السيد فؤاد محمد بملك - الشيالن - المرابعين:  بجهة ، يدويه

 مزرعه عن 86631 برقم 20190818 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف على عبدالرحمن يسريه -  5

 السمنودى يوسف عبدالقادر يوسف بملك - السباعى:  بجهة ، دواجن

:  بجهة ، مقهى عن 86651 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين احمد على محمد -  6

 الحصرى السيد صالح حاتم/ بملك الدين تاج الشيخ امام- الشهداء حى

 مالبس تجارة عن 86648 برقم 20190819 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود طه ابراهيم فكرية -  7

 سلطان محمد السيد محمد/ بملك الثورة ش:  بجهة ، جاهزة

 عن 86579 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ حسين حسين ابراهيم محمد -  8

 الصباغ حسين حسين ابراهيم - بملك الحصفه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 تجاره عن 86566 برقم 20190804 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى عباس عبدالشافى عمرو -  9

 بدوى عباس عبدالشافى - بملك الجرايده الحوه:  بجهة ، صحيه ادوات

 عن 86692 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد محمد عبدالجواد محمد شريف -  10

 عبدالجواد محمد عبداجواد محمد - بملك الرياضى االستاد شارع:  بجهة ، غذائيه مواد وتجاره تجاريه توكيالت

 هندسى مكتب عن 86546 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد محسن احمد -  11

 خليل على السيد محسن - بملك الكوم تل:  بجهة ،

 برقم 20190804 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعى هللا فتح عبدالحميد ابراهيم الشحات -  12

 عثمان عبدالمقصود عثمان على - بملك 4 نمره:  بجهة ، وبسكويت كعك معمل عن 86556

 غيار قطع عن 86765 برقم 20190826 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قبالى احمد على مبروك -  13

 قبالى احمد على نبيل/ بملك البرلس برج- الصيد ميناء ش:  بجهة ، سيارات

 عن 86767 برقم 20190826 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العراقى عثمان العراقى محمد هانى -  14

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

 العراقى عثمان محمد/ بملك  الزعفران قرية:  بجهة ،

 86801 برقم 20190828 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد محمد عبدالحميد عادل محمد -  15

 عبدالحميد محمد عبدالحميد عادل - بملك 3 نمره - قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 86578 برقم 20190805 فى قيد ، 120000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشعيشع على على ياسر عبدالرحمن -  16

 المنصورى السيد عبدالحميد وحيد - بملك المحطه شارع - المرابعين:  بجهة ، هندسى مكتب عن

 تجاره عن 86613 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان محمد محمد نزيه فريده -  17

 رضوان محمد محمد نزيه بملك - لالخشاب الشيمى بجوار محمد عقل شارع من الشوادر شارع:  بجهة ، خام اخشاب

 عن 86599 برقم 20190807 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجيزه عبدالرحمن سليمان عمرو -  18

 عبدالحميد فريد مصطفى - بملك الدمرداش محمد الشهيد شارع 6:  بجهة ، هندسى تصوير

 ، بقاله تجاره عن 86621 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد فتحى محمد هند -  19

 محمد عبدالرحمن السيد - بملك الجيش شارع:  بجهة

 عن 86595 برقم 20190806 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد احمد محمد محمود -  20

 محمود محمد احمد محمد - بملك متبول قريه:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 تجارة عن 86633 برقم 20190818 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود محمود محمد -  21

 عبدالعظيم صبرى السيد رفعت/ بملك الخطاب بن عمر ش:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) جاهزة مالبس

 عن 86662 برقم 20190819 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق سالم عبدالرحمن عفيفى -  22

 عبدالخالق سالم عبدالرحمن/ بملك العباسية ش:  بجهة ، واعالف حبوب تجارة

 تجاره عن 86672 برقم 20190820 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالنبى على هناء -  23

 زناته االمام احمد احمد - بملك الكنيسه شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما داخليه ومالبس مفروشات

 86698 برقم 20190821 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المزين عبدالغنى عبدالمعطى عبدالغنى -  24

 عبدالغنى عبدالمعطى عبدالغنى محمد - بملك مسير منيه:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت مكتب عن

 بيع محل عن 86644 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالحميد احمد اسماء -  25

 االمام محمد محمد اليزيد ابو عبدالعزيز/ بملك الوزارية-دقلت طريق- ادريجة قرية:  بجهة ، اعالف

 عقارى استثمار عن 86652 برقم 20190819 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود السيد كرم -  26

 على محمود السيد كرم/ بملك البيضاء القنطرة:  بجهة ،

 حظيره عن 86690 برقم 20190820 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسن ابوالفتوح هانى -  27

 حسن حسن ابوالفتوح - بملك الجديده سعد عزبه:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار مواشى تربيه

 مكتب عن 86530 برقم 20190801 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى محمد على السيد -  28

 احمد السيد على سعده - بملك الحلميه قريه:  بجهة ، حفر ومعدات عامه مقاوالت

 رئيسى عن 51532 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم حسن مصطفى وحيد -  29

 عبدالدايم حسن مصطفى وحيد - بملك الطويل الكوم - الناصريه - سعد السيد عزبه:  بجهة ، طوب مصنع/  اخر

 رئيسى عن 51532 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم حسن مصطفى وحيد -  30

 عبدالدايم حسن مصطفى عبدالسالم - بملك ابوبدوى نيل عزبه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، طوب مصنع/  اخر

 المواد تعبئة عن 86762 برقم 20190826 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف يوسف فتحى هبه -  31

 حجاج ابراهيم احمد ابراهيم/ بملك سخا -الصيانه ش:  بجهة ، الغذائية

 رئيسى عن 73668 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوجبل احمد محمد السيد احمد -  32

 ابوجبل احمد محمد السيد احمد - بملك ابوريه قريه:  بجهة ، زجاج تجاره/   اخر

 رئيسى عن 73668 مبرق 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوجبل احمد محمد السيد احمد -  33

 ابوجبل احمد محمد السيد احمد -بملك الصناعيه المدينه 13 شارع بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، زجاج تجاره/   اخر
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 86577 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيومى السيد توفيق سعد ابراهيم -  34

 غنيم عبدالعزيز السعيد - بملك عامر مسجد امام - الجمهوريه شارع:  بجهة ، قصب عصاره

 مكتب عن 86537 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار مرسى يوسف ساميه -  35

 - اثاث مكاتب مستلزمات - ومشتمالتها وتكييفات غيار قطع - ومشتمالتها مكتبيه ادوات - ومشتمالتها صحيه ادوات)  توريدات

 غذائيه مواد - ومشتمالتها منزليه ادوات - ومشتمالتها كهربائيه ادوات - ومشتمالتها بناء مواد - ومشتمالتها وبويات حدايد

 النجار بدر على محمد - بملك يوليو 23:  بجهة ،(  ومشتمالتها وبطاريات اطارات - ومشتمالتها

 رئيسى عن 71998 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد ابراهيم عبدالشافى ابراهيم -  36

 - بملك 5 عماره االوقاف عمارات الجيش شارع:  بجهة ، واالنترنت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما واعالن دعايه/   اخر

 هنداوى عادل احمد

 رئيسى عن 71998 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد ابراهيم عبدالشافى ابراهيم -  37

 كامل- بملك - اريمون طريق بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، واالنترنت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما واعالن دعايه/   اخر

 عيد ابراهيم عبدالشافى

 معرض عن 86703 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على متولى نجيب محمد وائل -  38

 حسن البيلى فؤاد هشام بملك - سعيد بور - شارع:  بجهة ، وبويات دهانات

 تجاره عن 86617 برقم 20190808 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدالفتاح عبدالفتاح هانى -  39

 عبدالجليل محمد عبدالجليل - بملك الشهابيه قريه - بلطيم:  بجهة ، ومخصبات مبيدات

 مكتب عن 86659 برقم 20190819 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى ابراهيم الحسينى محمد -  40

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

 عامر البهى عبدالعاطى احمد/ بملك شمس عين ش:  بجهة ، والواردات

 عن 86551 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم عبدالتواب ابراهيم السيد اسالم -  41

 هاشم عبدالتواب عبدالنبى صبحى - بملك قونه قريه - هاشم عبدهللا محمد الشهيد شارع:  بجهة ، محمول اكسسوار بيع

 حظيره عن 86632 برقم 20190818 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر السعيد حسن عزه -  42

 عامر السعيد احمد خالد  بملك - الرياضى االستاد خلف:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادار وتجارتها مواشى تربيه

 عن 86653 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحى مصطفى احمد رمزى -  43

 سالم محمود السيد جابر/ بملك الحساينة مسجد بجوار- علوان ميت:  بجهة ،( الالزمه التراخيص على الحصول بعد)مطبعه

 86696 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيداحمد مصطفى عبدالقادر عاطف محمد -  44

 غزال محمد نبيه عاطف - بملك العامه الضرائب تقسيم:  بجهة ، غذائيه مواد توزيع عن

 تربية حظيرة عن 86773 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كريته غازى سالم عماد -  45

 كريته غازى سالم عبدالعظيم/ بملك الكبرى المنشأه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادار مواشى

 تجاره عن 86531 برقم 20190801 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوقوره السيد عبدالنبى وفاء -  46

 عمار عطيه عطيه ابراهيم - بملك  البحرى الكفر - الكبرى المنشاه:  بجهة ، بقاله

 تجاره عن 86552 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم عبدالعزيز عماد محمد -  47

 عبدالحليم عبدالعزيز عماد - بملك 56 المجد قريه:  بجهة ، واعالف حبوب

 حظيره عن 86534 برقم 20190801 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد كمال عادل نشات -  48

 سعفان المغربى المغربى سليمان لبنى - بملك ابواحمد عزبه - سن ام قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

/  اخر رئيسى عن 60312 برقم 20190804 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد ابراهيم توفيق عصام -  49

 دحدوح عبدالرحمن مصطفى يوسف - بملك القصب محله:  بجهة ، مستعمله غيار قطع تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

/  اخر رئيسى عن 60312 برقم 20190804 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد ابراهيم توفيق عصام -  50

 سعد ابراهيم توفيق محمد/  بملك 19 شارع الصناعيه المدينه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، مستعمله غيار قطع تجاره

 مكتبه عن 86730 برقم 20190822 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج مصطفى احمد هند -  51

 حموده على احمد الصديق - بملك المواسير شارع - غازى سيدى:  بجهة ، وخردوات

 البقاله تجاره عن 86713 برقم 20190822 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان محمود نجاح محمد -  52

 سرحان محمود نجاح - بملك - ابومصطفى الناصريه:  بجهة ،

 تجارة عن 86760 برقم 20190826 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالواحد عبدالحميد كريم -  53

 مىبيو داود عبدهللا هويده/ بملك زيدان قرية:  بجهة ، البقالة

 رئيسى عن 83451 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شمس احمد محمد محمود -  54

 دنانه اليمنى طه خالد - بملك مسير:  بجهة ، صناعيه منظفات وتجاره وتوزيع وتعبئه تصنيع/   اخر

 رئيسى عن 83451 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شمس احمد محمد محمود -  55

 محمد مخيمر انوار - بملك مسير بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، صناعيه منظفات وتجاره وتوزيع وتعبئه تصنيع/   اخر

 تجاره عن 86671 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان عبدالجليل رشاد ايناس -  56

 قنديل احمد محمود محمد - بملك حازق قريه:  بجهة ، واشجار زراعيه شتالت وتوريد

 مكتب عن 86679 برقم 20190820 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد عبدالفتاح رمضان احمد -  57

 حمد محمد احمد ابراهيم - بملك الرصيف:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت

 تجاره عن 86533 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى حامد مصطفى امل -  58

 القط عبدالعزيز حلمى محمود - بملك الديبه ميت:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 86548 برقم 20190801 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم صبحى عطيات -  59

 موسى زكى عبدالهادى موسى - بملك الخرجيين قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 عن 86738 برقم 20190825 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعطى عوض محمد رمضان -  60

 من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما وتصدير النشاط ذات فى وتوريدات عامة مقاوالت مكتب

 البمبى حامد عبدالعزيز رقية/ بملك زيدان قؤية:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة

 حظيره عن 86728 برقم 20190822 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد ابراهيم حمزه -  61

 حسن على سالم ليله بملك - الغابات 5 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 عن 86743 برقم 20190825 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد امبارك محمد صبحى عبدالفتاح -  62

 عوض محمد محمد عادل بملك - الجيش شارع:  بجهة ، موبيالت وصيانه اكسسوار

 مكتب عن 86568 برقم 20190805 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حتاته السيد عرفه السيد -  63

 حتاته عبداللطيف السيد عرفه - بملك الثالثاء سوق/   الربع/ البرلس/  بلطيم:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 86723 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى ابراهيم الجوهرى السيد -  64

 الجوهرى ابراهيم الجوهرى مصطفى - بملك غازى سيدى:  بجهة ، الكهربائيه واالجهزه المنزليه االدوات تجاره

 و خردوات عن 86699 برقم 20190821 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرشير احمد محمد طالب -  65

 شرشير احمد محمد طالب - بملك الحدادين تل - البرلس برج - - بلطيم:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 ، بقاله عن 86715 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالعزيز غريب جميله -  66

 اسماعيل احمد محمد نصحى - بملك البرلس برج - بلطيم:  بجهة



 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 86709 برقم 20190822 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر عزيزالدين محمد عزيزالدين -  67

 عبدهللا احمد السيد سامح - بملك طيبه قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 تجاره عن 86796 برقم 20190828 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شهاب احمد محمد احمد -  68

 الدين شهاب احمد محمد شريف - بملك الوزرايه - شهاب شارع:  بجهة ، البقاله

 افراح قاعه عن 86800 برقم 20190828 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد عمر النميرى -  69

 منى- بملك الشيخ كفر الحامول طريق االمنشاوى بنزين محطه:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما

 السيد على كمال

 عن 86771 برقم 20190827 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح محمد السيد حسين محمود -  70

 عبدالفتاح محمد السيد حسين/ بملك ابوبدوى- االرنب قرية:  بجهة ، واعالف حبوب تجارة

 عن 86627 برقم 20190815 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدولتى محمد مختار محمد احمد -  71

 الدولتى محمد مختار محمد حماده - بملك 40 الـ حوض:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 مخبز عن 86625 برقم 20190808 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على عبدالمنصف محمود -  72

 حسنى احمد محمد سمير محمد - بملك نصره قريه:  بجهة ، بلدى

 مكتب عن 86600 برقم 20190807 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شحاته رمضان مروه -  73

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

 سليمان قطب سليمان محمد - بملك بليده كوم:  بجهة ، والواردات

 مكتب عن 86604 برقم 20190807 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المولى جاد محمد عبدهللا محمد -  74

 حسن محمد عبدهللا - بملك الحمراوى قريه - الجيزاوى مسجد:  بجهة ، عامه مقاوالت

 صيدليه عن 86594 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين محمد عبدالسميع محمد -  75

 الوكيل عبدالرازق ناريمان - بملك الزهيرى شارع - البيضاء القنطره:  بجهة ، عامه

 حظيره عن 86673 برقم 20190820 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان محمد عبدهللا صبرى -  76

 محمد زيدان محمد عبدهللا - بملك يوسف ام قريه:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه تربيه

 مكتبه عن 86684 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى عيسى عبده سالمه -  77

 الشافعى احمد محمد عابد - بملك سن ام:  بجهة ، االدويه عدا فيما تجميل ومستحضرات

 دواجن بيع عن 86650 برقم 20190819 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف توفيق غانم الشحات -  78

 احمد السيد الحداد فريد عمرو/ بملك الكفرالشرقى:  بجهة ، مجمده ولحوم

 تجارة عن 86634 برقم 20190818 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر فرج ابراهيم فرج -  79

 صقر فرج ابراهيم/ بملك تريان:  بجهة ، جملة خضروات

 عن 69265 برقم 20190818 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا ابراهيم السيد محمد احمد -  80

 الشباسى عبدالقوى احمد اشرف/ بملك مكسيكو قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة/ اخر رئيسى

 عن 69265 رقمب 20190818 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا ابراهيم السيد محمد احمد -  81

 هانى/ بملك غازى سيدى-الحالفى بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة/ اخر رئيسى

 محمد عبدالمقصود عبدالفتاح

 تجاره عن 86539 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى محمد محمد محمد -  82

 هاشم حسن فؤاد نبيه - بملك المثلث:  بجهة ، بقاله

 تجاره عن 86541 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالغنى صالح محمد -  83

 الكاشف ابراهيم عبدالغنى صالح - بملك حمزه شارع - الرصيف قريه:  بجهة ، محمول اكسسوار



 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

 تجارة عن 86756 برقم 20190826 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابراهيم الحميد عبد وفاء -  84

 حموده السيد الغنى عبد كامل/ بملك الشمارقة:  بجهة ، البقالة

 عن 86573 برقم 20190805 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج مصطفى عبدالستار محمد -  85

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

 عبدالشافعى طه محمد طه - بملك كامل مصطفى شارع المحطه قلين:  بجهة ، والواردات

 معمل عن 86575 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العايق عبدالعزيز اشرف محمد -  86

 بدوى عبدالعاطى حنان - بملك 8 شقه المامون الخليفه شارع 15:  بجهة ، بصريات

 عن 86722 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى مصطفى ابراهيم مصطفى -  87

 عثمان محروس عدنان اميره - بملك شمس نعي شارع:  بجهة ، طبيه تحاليل معمل

 مكتب عن 86725 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه سليمان محمد محمود -  88

 السيد ابواليزيد الدسوقى محمد - بملك البحريه ناصر منشاه - الصابرين شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 86558 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد السيد محمد احمد محمد -  89

 عبدالواحد السيد محمد احمد - بملك ابشان:  بجهة ، الطفلى الطوب النتاج مصنع

 بيع عن 86753 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبى حسب احمد محمد عادل -  90

 النبى حسب احمد محمد عادل  بملك - البرلس برج الجونه ارض/     بلطيم:  بجهة ، حديد وتقطيع

 وتموين بقاله عن 86789 برقم 20190828 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم عبدالرؤف على سحر -  91

 عالم على عبدالرؤف على محمود - بملك الحمراوى قريه:  بجهة ،

 ورشة عن 86787 برقم 20190827 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه الصاوى طه عبدالقادر -  92

 على غانم منصور انتصار/ بملك رمضان من العاشر ش:  بجهة ، الوميتال

 بيع عن 86590 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االدكاوى على محمد محمود حسن -  93

 رمضان على محمد محمد - بملك قدره كفر - البرلس برج - بلطيم:  بجهة ، بارده مشروبات

 تجاره عن 86612 برقم 20190808 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يدك عبدالمجيد طلعت ايهاب -  94

 يدك السيد عبدالمجيد طلعت - بملك مسير:  بجهة ، منزليه ادوات

 تجاره عن 86623 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين السيد ابراهيم رزق -  95

 ابوالعنين السيد ابراهيم - بملك 55 المجد قريه:  بجهة ، اسماك

 تجاره عن 86607 برقم 20190807 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف ابوالعنين يوسف السيد -  96

 شحاته السيد عبدالسالم راضى - بملك علوان ميت - الجهاد شارع:  بجهة ، صناعيه منظفات

 عن 86593 برقم 20190806 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطبجى احمد بدير صالح صالح -  97

 الطبجى احمد بدير صالح - بملك البرلس - ابوشعالن قريه - بلطيم:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 لتجاره مخزن عن 86622 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رسن زكريا جمال ميالد -  98

 عبيد رسن زكريا جمال - بملك القديم المرور شارع:  بجهة ، بالجمله السجائر

 عن 86624 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مندور عبدالهادى مصطفى -  99

 مبروك كمال ماهر - بملك الحالفى:  بجهة ، سيارات سروجى

 ، بقالة عن 86655 برقم 20190819 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد محمد عبير -  100

 ابراهيم ابراهيم فتحى ابراهيم/ بملك كفرالشيخ طنطا طريق- ابوطبل:  بجهة



 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

 مكتب عن 86660 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد اسماعيل حسين محمود -  101

 عبدالحميد عبدالفتاح سوزان/ بملك الحمراء:  بجهة ، عامة مقاوالت

 مكتب عن 86676 برقم 20190820 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد مصطفى محمد -  102

 عبدهللا حسن محمد مصطفى - بملك العرب حامول:  بجهة ، عامه مقاوالت

 بيع محل عن 86665 برقم 20190820 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا حمدى احالم -  103

 عبدالجواد عبدالفتاح عصام محمد - بملك الديبه ميت:  بجهة ، احذيه

:  بجهة ، بقاله عن 86693 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيب ذكى جالل ايمن -  104

 شعيب ذكى جالل - بملك دقلت

 رئيسى عن 37696 برقم 20190821 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمود عبدهللا احمد -  105

 ابراهيم الدين شرف على احمد - بملك الزعفران:  بجهة ، غذائيه مواد وتوزيع بيع/  اخر

 رئيسى عن 37696 برقم 20190821 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمود عبدهللا احمد -  106

 عبدالفضيل محمد ملك الحامول الزعفران تبع ابوعرفه عزبه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، غذائيه مواد وتوزيع بيع/  اخر

 عبدالرحمن

 عن 86763 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشافى عبدالحميد محمد حسين -  107

 السيد حسن عبدالفتاح يوسف/ بملك متبول:  بجهة ، االعالف تجارة

 عن 86727 برقم 20190822 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف عبدالمطلب رمضان عاطف -  108

 ابوالخير حسن بسيونى - بملك االبعاديه:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره

)  كافتريا عن 86540 برقم 20190801 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات نصر عادل محمد -  109

 بيال شباب مركز - بملك بيال استاد داخل - بورسعيد شارع:  بجهة ،(  وساخنه بارده مشروبات

 عصاره عن 86555 برقم 20190804 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفخرانى السيد عبده محمد -  110

 ابراهيم طه خيرى مدحت - بملك قطب سيدى مسجد بجوار:  بجهة ، قصب

 عن 86710 برقم 20190822 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى حسين خليل عبدالرحمن -  111

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

 محمد ابراهيم على رضا - بملك المصنع شارع:  بجهة ، والوادرات

 ، البقاله تجاره عن 86737 برقم 20190825 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم عيد امال -  112

 عيد حسين زكى محمود - بملك - دقميره:  بجهة

 دهان ورشة عن 86742 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على جاد احمد -  113

 الجمل سعيد محمد على جاد/ بملك قراجة قرية:  بجهة ، موبيليا

 مكتب عن 86758 برقم 20190826 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى زغلول متولى حازم -  114

 حامد فوزى محمد سامح بملك - عبدالنبى محمد الشهيد مدرسه شارع 10:  بجهة ، عامه مقاوالت

 حظيره عن 86793 برقم 20190828 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمد عوض نبيل -  115

 فرج محمد عوض نبيل - بملك الكشاكوه قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 تجارة عن 86788 برقم 20190827 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السواح الحديد ابو خليل السيده -  116

 المجد ابو محمد عبدالعزيز محاسن/ بملك الجرايدة:  بجهة ، منزلية ادوات

 تجاره عن 86591 برقم 20190806 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد المعداوى سنيه -  117

 محمد شلبى ابراهيم الدينى المعهد:  بجهة ، وسجاد مفروشات



 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

 عن 86628 برقم 20190815 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق مرسى على سعيد احمد -  118

 مرزوق مرسى على سعيد - بملك الديبه ميت:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 مخزن عن 86592 برقم 20190806 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد فوزى محمد -  119

 مرعى عبدالمنعم السيد محمد - بملك شنو:  بجهة ، الغذائيه المواد لبيع

 عن 86606 برقم 20190807 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعودى ابوالخير يسرى احمد -  120

 السعودى ابراهيم ابوالخير يسرى - بملك الجرم مسجد - بجوار مسير:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 تجارة عن 86629 برقم 20190818 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم بسيونى رضا -  121

 موسى عبدالتواب محمود وائل/ بملك الزهراء مستشفى  بجوار- سالم صالح ش:  بجهة ، البقالة

 عن 86656 برقم 20190819 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى محمد عادل محمود -  122

 الشرقاوى محمد عادل/ بملك المنشلين قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 عن 86667 برقم 20190820 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصاص محمد عبدالقادر محمد -  123

 عبدالقادر محمد عبدالقادر شيماء - بملك غازى سيدى قريه:  بجهة ، المواشى تسمين مزرعه

 تجاره عن 86587 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الششتاوى عبدالمنعم جمال ايه -  124

 ابوزاهر عطيه طلحه رضا - بملك الوفاء شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 86646 برقم 20190818 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعداوى على احمد رمضان احمد -  125

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

 غازى السيد عبدالحى شوقى بملك - نيل ع:  بجهة

 برقم 20190819 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدران حسن الرحيم عبد الوردانى محمد امنه -  126

 للرقابة العامة الهيئة من بها المصرح 6 المجموعه من 36 الفقرةو 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب عن 86649

 بكرى على سامح/ بملك الصديق بكر ابو ش:  بجهة ، والواردات الصادرات على

 تجاره عن 86538 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا محمد محمد حلمى -  127

 اسماعيل احمد محمد عبدالغنى - بملك الخاشعه 61 قريه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 تجاره عن 86542 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسن عبدالرازق هانى -  128

 حسن حسن عبدالرازق هانى - بملك الحصفه - قريه:  بجهة ، اعالف

 ورشه عن 86559 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران مراد محمود احمد -  129

 عبدالمجيد زهران مراد محمود - بملك سن ام:  بجهة ، سيارات سمكره

 تجاره عن 86707 برقم 20190822 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعى عطيه على عاطف -  130

 على فهمى محمد شريف - بملك حازق قريه - االرنب عزبه:  بجهة ، تجميل ومستحضرات خردوات

 عن 86752 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البص السيد حجازى الوفا ابو وائل -  131

 جابر جابر احمد/ بملك الصناعية المنطقة مقابل الشعبية المساكن 76،75 رقم عمارة 5،4 رقم محل- بلطيم:  بجهة ، سجاد مغسلة

 النهرى

 عن 86706 برقم 20190821 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى مصطفى عزت صبحى -  132

 محمود على محمود سميحه - بملك ابوتماده قريه:  بجهة ، اعالف تجاره

 عن 83774 برقم 20190822 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف على احمد حسنى فؤاد -  133

 زيد عبدالرحمن عالء محمد - بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، وساخنه بارده ومشروبات مطعم/  اخر رئيسى



 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 83774 برقم 20190822 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف على احمد حسنى فؤاد -  134

 االمير نبيل االمير  بملك - المستشفى  شارع ا بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، وساخنه بارده ومشروبات مطعم/  اخر رئيسى

 السكرى

 تجاره عن 86747 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد احمد ماهر منى -  135

 محمد محمود زكريا بملك - الدرمللى قريه:  بجهة ، االعالف

 86770 برقم 20190827 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق عبدالعزيز محمد العابدين زين -  136

 عبدالخالق عبدالعزيز محمد/ بملك ابوبدوى:  بجهة ، منزلية ادوات بيع عن

 نجف تجاره عن 86797 برقم 20190828 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد على مجدى -  137

 ابراهيم محمد على مجدى - بملك الشراقوه برج - الرياض - شلما الرياض طرق:  بجهة ، فقط وتابلوهات

 86786 برقم 20190827 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال عمر عبدالعزيز السيد محمود -  138

 على عيد طه رضا/ بملك السحايت:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة عن

 تجاره عن 86815 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى محمد عبده محمد -  139

 عبدالحسن عطيه عبدالمنصف - بملك الرغامه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 تجارة عن 86663 برقم 20190819 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم اصالن ابراهيم اصالن -  140

 الدهب كوم جمعية/ بملك المنصور 12 قرية:  بجهة ، اسمدة

 عن 86602 برقم 20190807 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد ابراهيم عرفه ابراهيم محمد -  141

 ابوريشه عبداللطيف رياض عبداللطيف - بملك عمير شباس:  بجهة ، عامه صيدليه

 مكتب عن 86611 برقم 20190808 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر سالم محمد صالح -  142

 على جمعه السعيد عماد - بملك الشقف قريه - البحر شارع:  بجهة ، داخليه رحالت

 تجاره عن 86640 برقم 20190818 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزار محمد السيد نصر سمر -  143

 عبدالعال احمد عنتر احمد بملك 5 محطه تيره قريه:  بجهة ، زراعيه محاصيل

 بيع عن 86666 برقم 20190820 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم ابراهيم عبدالجواد رائد -  144

 عامر عبدالجواد عبدالفتاح عصام محمد - بملك الديبه ميت:  بجهة ، تجميل ومستحضرات منظفات

 كوافير عن 86675 برقم 20190820 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم السيد المغاورى -  145

 على غانم منصور احمد - بملك رمضان من العاشر شارع:  بجهة ، حريمى

 عن 86687 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل المرسى محمد مصطفى ناديه -  146

 - مسير:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت عدا فيما اطفال ومهارات قدرات وتنميه حسى وتكامل تخاطب

 خفاجى عبدالرازق محمد - بملك المحطه شارع

 عن 72237 برقم 20190801 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين محمد شندى صالح -  147

 حمزه رضوان - بملك السحايت تبع - السمراء العزبه:  بجهة ، الزراعيه المحاصيل وجميع حبوب غربله محطه/   اخر رئيسى

 رضوان عطيه

 عن 72237 برقم 20190801 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين محمد شندى صالح -  148

 السعودى - بملك - الحامول - زوبع بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، الزراعيه المحاصيل وجميع حبوب غربله محطه/   اخر رئيسى

 ابوالعنين محمد شندى

 عن 86545 برقم 20190801 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن على عبدالمحسن عزت -  149

 محمد السباعى محمد - بملك زوبع قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره



 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

 بيع عن 86554 برقم 20190804 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى السيد محمود حسين -  150

 البلحى مصطفى السيد محمود - بملك 13 قريه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 86740 برقم 20190825 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشحات عبدالسالم يوسف راضيه -  151

 الشحات عبدالسالم يوسف محمد/ بملك المنصور 82 قرية:  بجهة ، رتهاوتجا االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 بيع عن 86750 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى عبدالعاطى السيد احمد -  152

 على على ممدوح الحكيم عبد/ بملك موسى محلة قرية:  بجهة ، الزراعية الحاصالت تقاوى

 مخزن عن 86775 برقم 20190827 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار عوض على يسرى -  153

 شاهين محمد حسن باتعه بملك -الغنيمى حصه قريه:  بجهة ، وتجارتها مستعمله اخشاب

 86777 برقم 20190827 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب الدسوقى عبدالحميد احمد عبدالحميد -  154

 عبدالحفيظ رمضان بملك - علوان ميت كوبرى - البيضاء القنطره - الزهيرى شارع:  بجهة ، منزليه ادوات بيع/*  الى تعدل عن

 هالل عبدالعزيز يوسف

 عن 86570 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز كامل مصطفى عبدالفتاح -  155

 ابوالدرج عمر محمد سعاده - بملك 7 طلمبات:  بجهة ، واالعالف الحبوب تجاره

 عن 86712 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعدنى على محمد على ماجد -  156

 السعدنى على محمد على - بملك المركز شارع 5 طلمبات:  بجهة ، والديكور الفراشه

 حظيره عن 86719 برقم 20190822 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الباز محمد احمد -  157

 الباز السيد الباز محمد - بملك القرى ام 6 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 عن 86726 برقم 20190822 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم محمود شكرى اشرف عصام -  158

 منقريوس خليل مملوك عبده - بملك العامه الضرائب تقسيم 18:  بجهة ، عامه صيدليه

 تجاره عن 86720 برقم 20190822 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى مصطفى على سمير -  159

 ميره موسى محمد محمود - بملك المنصور 75 قريه:  بجهة ، والرده والذره الصويا فول

 عن 86764 برقم 20190826 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم قطب محمود محمد رامى -  160

 احمد بدوى عبدالسالم تامر/ بملك بدوى0ع -الحمراء:  بجهة ، الخرده تجارة

 عن 86792 برقم 20190828 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العبدالع حسانين ابراهيم االمير -  161

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

 غانم مصطفى جمال منى - بملك منرمضان العاشر شارع:  بجهة ، والواردات

 66740 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصيف على الدين محى الدسوقى احمد -  162

 ، لذلك الالزمه التراخيص على الحصول بعد المراقبه وكاميرات واالنترنت الهاتف شبكات وتمديد البضائع ونقل شحن خدمات عن

 شرابى حسن محمد فتحى - بملك  الشرقى الموقف التعليميه االداره امام - بلطيم:  بجهة

 بيع عن 86586 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسطويسى ابراهيم فوزى محمود -  163

 سعيد احمد المتولى سماح - بملك رمضان من العاشر شارع:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 86614 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات عبدالحميد البيلى رضوان احمد -  164

 عبدالغفار ابتسام - بملك المهندس النبوى شارع:  بجهة ، االدويه عدا فيما(  طبيه واجهزه طبيه مستلزمات)  توريدات مكتب عن

 حسن محمد

 ، ارز فراكه عن 86618 برقم 20190808 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس حميده يونس سعد -  165

 يونس حميده يونس ايمن - بملك ابوسكين قريه:  بجهة



 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

 العاب صاله عن 86598 برقم 20190807 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى على محمود احمد -  166

 موسى على محمود محمد - بملك الغنيمى حصه:  بجهة ،(  جيم) رياضيه

 عن 86601 برقم 20190807 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادى الشربينى السيد حماده -  167

 عامر السيد محمد بسيونى - بملك االبعاديه:  بجهة ، حالقه صالون

 تجارة عن 86657 برقم 20190819 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر حسن على محمد -  168

 البحيرى عمر على صباح/ بملك المركز ش:  بجهة ، موتوسيكالت

 تجاره عن 86664 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى محمد شحاته شريف -  169

 الشافعى محمد شحاته - بملك الطايفه كفر:  بجهة ، اعالف

 عن 86678 برقم 20190820 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدميرى محمود محمد السيد -  170

 الدميرى سيداحمد محمود محمد ورثه - بملك الرئيسى متبول مسير طريق:  بجهة ، دواجن مزرعه

 عن 53198 برقم 20190801 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد الشرقاوى على محمد -  171

 للرقابه العامه الهيئه من بها والمصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/   اخر رئيسى

 على احمد عمر نهله - بملك  راشد ابوالليل شارع:  بجهة ، والواردات الصادرات على

 عن 53198 برقم 20190801 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد الشرقاوى على محمد -  172

 للرقابه العامه الهيئه من بها والمصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/   اخر رئيسى

 على أحمد عمر/  بملك 5  نمره طلمبات خلف الليل أبو محمود شارع بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، والواردات الصادرات على

 مندور

 86550 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق عيسوى ابراهيم رزق عبدالحكيم -  173

 حميده بكر محمد ايمن - بملك عبدالناصر جمال شارع - المحطه قلين:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت مكتب عن

 بيع عن 86553 برقم 20190804 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم جابر ابراهيم معتز -  174

 عبدهللا عبدالغفار حسام - بملك العنابر 8 قريه:  بجهة ، سيارات وبطاريات اطارات

 86564 برقم 20190804 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واصل المتولى عبدالعظيم محمد حماده -  175

 واصل المتولى عبدالعظيم محمد مسعد - بملك تيره غرب:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 مخزن عن 86751 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجا محمود عبدالجواد ابراهيم -  176

 الجواد عبد سعد/ بملك الربع -االحمر الكوم- بلطيم:  بجهة ، الكهربائية واالجهزة وااللومنيوم المطابخ واكسسوارات مستلزمات

 نجا محمود

 تجاره عن 86769 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى سعد عطيه عصام -  177

 غازى محمود السيد محمد احمد بملك - الكفرالشرقى:  بجهة ، كريم االيس وتوزيع

 تجاره عن 86580 برقم 20190805 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مؤمن محمد احمد -  178

 احمد مؤمن محمد - بملك بطيطه:  بجهة ، زراعيه محاصيل

 مالبس تجاره عن 86582 برقم 20190805 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على عادل اسماء -  179

 هميسه عبدالرحمن دنيا - بملك التجاريه المديمه - الزواوى سعد شارع 4:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه

 عن 86714 برقم 20190822 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى عبدالحليم عبدالعزيز احمد -  180

 عيسى عبدالحليم عبدالعزيز خالد - بملك البرلس - الجونه ارض - بلطيم:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 86757 برقم 20190826 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره مصطفى عماره على على -  181

 عماره مصطفى عماره على على  بملك - صروه:  بجهة ، دواجن مزرعه



 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

 تجارة عن 86735 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس القادر عبد ربيع محمد -  182

 ابراهيم عباس عبدالقادر ربيع/ بملك المأمون الخليفة ش 26 رقم المدينة مجلس عمارات:  بجهة ، كهربائية ادوات

 بيع عن 86807 برقم 20190828 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته فارس عبدهللا احمد -  183

 فارس عبدهللا الماظه - بملك دفريه كفر:  بجهة ، حريمى اكسسوار

 تجارة عن 86785 برقم 20190827 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور على فرحات عزه -  184

 موسى الحميد عبد احمد الحميد عبد/ بملك الغنيمى حصة:  بجهة ، البقالة

 مكتب عن 86585 برقم 20190806 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب بدير يوسف حلمى -  185

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

 محمود رشاد نشأت - بملك االهلى البنك امام - االوقاف عمارات:  بجهة ، والواردات

 ، بقاله تجاره عن 86589 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد حافظ على -  186

 على السيد حافظ على - بملك 2 رقم عماره - 4 رقم محل - البرلس برج - الجونه ارض - بلطيم:  بجهة

 صالون عن 86615 برقم 20190808 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طوبار محمد حسن على محمد -  187

 طوبار محمد حسن على - بملك الربع - الضوافره - البرلس - بلطيم:  بجهة ، حالقه

 عن 86636 برقم 20190818 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قبالن السيد السيد ابوبكر رضا -  188

 عبدالقادر النشاوى انور على بملك - الخطاب بن عمر شارع:  بجهة ، فساتين اتيليه

 عن 86689 برقم 20190820 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنى محمد محمود مصطفى -  189

 حسنى محمد محمود سامح - بملك المنصور 77 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 تجاره عن 86682 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد عونى احمد -  190

 الفخرانى محمد حسن خيرى - بملك المروه مجمع:  بجهة ، االدويه عدا فيما طبيه مستلزمات

 عن 86677 برقم 20190820 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى غازى محمد مدحت ممدوح -  191

 مشرفى فوزى حنان - بملك العالى السد شارع:  بجهة ، ومطعم كافيه

 تجاره عن 86642 برقم 20190818 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادى عبدالعليم السعيد وفاء -  192

 رزق مصطفى مرفت - الكبرى فرج ع:  بجهة ، البقاله

 عن 86639 برقم 20190818 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى غازى محمد عمران -  193

 المرسى بدير الراعى مديحه بملك - الخاشعه 65 قريه:  بجهة ، وكهربائيه منزليه ادوات تجاره

 بقاله عن 86543 برقم 20190801 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  محمد ابراهيم الدين صالح لمياء -  194

 محمد اللبيشى محمد ابراهيم - بملك الحجر كوم:  بجهة ،

 عن 86557 برقم 20190804 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى بسيونى الشناوى محمد -  195

 بسيونى محمد صالح سعيده - بملك متبول:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 تجاره عن 86560 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالجليل ابراهيم رائد -  196

 عبدالرازق فؤاد عبدالرازق - بملك كوكاكوال شركه خلف - البيضاء القنطره:  بجهة ، والبان غذائيه مواد

 عن 86562 برقم 20190804 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزواوى محمود كمال محمود احمد -  197

 مصطفى محمود محمد محمود - بملك الجيش شارع:  بجهة ، داخليه رحالت مكتب

 بيع عن 86754 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال ابراهيم محمود محمد -  198

 الجمال ابراهيم محمود محمد  بملك - البرلس - الربع - الضوافره/    بلطيم:  بجهة ، خردوات



 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 86736 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الشناوى عبدالسالم يوسف -  199

 رزق احمد محمد طارق/ بملك شتله ناجى ش:  بجهة ، البقالة تجارة

 تجاره عن 86569 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السيد خطاب ابراهيم عيد -  200

 سيداحمد خطاب ابراهيم - بملك 55 المجد:  بجهة ، واعالف حبوب

 عن 86711 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه على طاهر محمود هانى -  201

 عبدربه على طاهر محمود - بملك 69 قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 تجاره عن 86724 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشعيشع مغربى حاسم امين -  202

 خليفه ابراهيم على محمود - بملك االداريه النيابه بجوار:  بجهة ، وباركيه مصفحه ابواب

 تجاره عن 86704 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد احمد على محمد احمد -  203

 رزق عبدالمنعم رزق عماد  بملك/  االهرام شارع:  بجهة ، بالستيك خرده

:  بجهة ، مطعم عن 86778 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على فايز على -  204

 فوده عبدالرحمن عبدالحليم/ بملك بورسعيد ش

 86782 برقم 20190827 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى ابراهيم موسى عبدالقادر هدى -  205

 مجاهد منصور رامى احمد/ بملك ابوريه:  بجهة ، عدسات تركيب معمل عن

 حظيره عن 86802 برقم 20190828 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى السيد المحسن عبد امل -  206

 ابوالغيط عبدالعزيز محمد راشد - بملك السحايت - الشبوره قريه:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه تربيه

 عن 86813 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالعزيز محمد عبدالعزيز -  207

 حميده على محمد محمد - بملك الزاوى قريه:  بجهة ، والدش االنترنت خدمات عدا فيما كهربائيه كماليات تجاره

 اسماك تجاره عن 86809 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فليب السعيد على فايزه -  208

 رزق محمد محمد - بملك النيل شارع:  بجهة ،

 عن 86818 برقم 20190829 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابوالعنين مصطفى محمد -  209

 يوسف محمد محمد نرمين - بملك الجديده هالل قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 86716 برقم 20190822 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحروق احمد محمود ابوالسعود محمود -  210

 المحروق احمد محمود ابوالسعود - بملك البرلس - المصيف طريق - بلطيم:  بجهة ، وخردوات مكتبه عن

 عن 86731 برقم 20190825 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج محمود حمدم حجاج طارق -  211

 رزق شفيق رشاد زكريات بملك - دسوق موقف امام البيضاء القنطره:  بجهة ، بناء مواد تجاره

 تجاره عن 86746 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيلى بسيونى فؤاد حمدى -  212

 البيلى بسيونى فؤاد  بملك - ابومصطفى قريه:  بجهة ، خردوات

 عن 86745 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر مرسى متولى مرسى ياسر -  213

 معوض البرعى عيد تامر احمد/ بملك القرضا:  بجهة ، الفراشة

 عن 86779 برقم 20190827 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود فرج اكرم محمد -  214

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

 جامع محمد الحسينى محمد ناهد/ بملك الجديدة الضرائب ش:  بجهة ، والواردات

 عن 86781 برقم 20190827 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنشاوى عطيه ابراهيم جالل عيد -  215

 المنشاوى عطيه ابراهيم جالل منى/ بملك النطاف:  بجهة ، اعالف مدشة



 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

 عن 86791 برقم 20190826 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق عبدالسالم احمد محمود -  216

 محمد عبدالعاطى طلعت نظيره - بملك ابومرزوق - حازق:  بجهة ، بقاله تجاره

 عن 86817 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس عبدالعزيز ابوالمعاطى جهاد -  217

 حسين احمد حسين محمد - بملك الغانم محالت امام - المهندس النبوى شارع:  بجهة ، افراح فساتين تاجير

 بقالة عن 86808 برقم 20190829 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على منصور عبدالمولى -  218

 حسن على منصور عبدالمولى بالل/ بملك خاطر0ع:  بجهة ، وتموين

 66740 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصيف على الدين محى الدسوقى احمد -  219

 ، لذلك الالزمه التراخيص على الحصول بعد المراقبه وكاميرات واالنترنت الهاتف شبكات وتمديد البضائع ونقل شحن خدمات عن

 7القصيف على الدين محى الدسوقى محمد/بملك-الدينى المعهد شارع-بلطيم بجهه رئيسى محل له:  بجهة

 حظيره عن 86619 برقم 20190808 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام ابراهيم السيد خالد -  220

 حسان محمد لطفى عزيزه - بملك الخريجين 6 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 مكتب عن 86605 برقم 20190807 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفات حماد محمد احمد -  221

 عرفات سالم حماد محمد - بملك بورسعيد شارع:  بجهة ، ديكور

 مشغل عن 86695 برقم 20190821 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد رشاد ايمن -  222

 الشافعى ابراهيم عادل - بملك الغربيه عزيز عزبه - المشايخ كفر:  بجهة ، العسكريه العمالبس عدا فيما جاهزه مالبس وتجاره

 عن 86643 برقم 20190818 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد متولى متولى وجيه عبدالقادر -  223

 حماد متولى وجيه/ بملك موسى محلة:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات معماريه وتشطيبات وتكييف تبريد

 خدمات عن 86536 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل عبدهللا فوزى احمد -  224

 عبدالحميد محمد - بملك المهندسين شارع:  بجهة ، االنترنت خدمات عدا فيما النشاط ذات فى وتوريدات ومحمول كمبيوتر

 عبدالبارى

 عن 61559 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلتاجى عبدالمعطى الشحات عمرو -  225

 المنزليه واالدوات  واالجهزه غيارها وقطع واكسسوارها الخفيف النقل وسائل ذلك فى بما النقل وسائل فى االتجار/  اخر رئيسى

 الزراعيه واالالت المكتبى واالثاث والبطاريات واالطارات غيارها وقطع واكسسوارها المحمول واجهزه الكهربائيه واالجهزه

 نعيم مصطفى ابراهيم فرغلى - بملك نشرت:  بجهة ، الغذائيه والمواد االلبان ومنتجات والماشيه الزراعيه والمحاصيل

 عن 61559 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلتاجى عبدالمعطى الشحات عمرو -  226

 المنزليه واالدوات  واالجهزه غيارها وقطع واكسسوارها الخفيف النقل وسائل ذلك فى بما النقل وسائل فى االتجار/  اخر رئيسى

 الزراعيه واالالت المكتبى واالثاث والبطاريات واالطارات غيارها وقطع واكسسوارها المحمول واجهزه الكهربائيه واالجهزه

 ابراهيم السيد سهير/  بملك نشرت بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، الغذائيه والمواد االلبان ومنتجات والماشيه الزراعيه والمحاصيل

 جابر

 عن 86549 برقم 20190801 فى قيد ، 3000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القطان محمد هللا فتح عبدالعزيز -  227

 الزراعيه والحاصالت والمخصبات واالسمده الزارعيه االفات مبيدات وتجاره والبذور الزراعيه الحاصالت تقاوى وتجاره انتاج

 القاضى صبرى مع الدلتا شارع - الشرقى البرج:  بجهة ، وتصديرها واستيرادها االقطان وتصنيع وتجاره وانتاج الزراعيه واالالت

 على الباز نهال - بملك

 عن 86749 برقم 20190826 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  انسليم عبدالمحسن فاروق محمد -  228

 جبره محمد خالد بملك - البرلس برج - الغانميه/     بلطيم:  بجهة ، العسكريه المالبس فيماعدا جاهزه مالبس تجاره

 تجاره عن 86795 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تركى احمد محمود سالم مروه -  229

 الجوهرى السيد عبدالمعطى كرم - بملك الرصيف - 55 قريه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس



 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

 عن 86806 برقم 20190828 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر عبدالهادى احمد مصطفى -  230

 الفرماوى على محمد - بملك نصار السعيد شارع:  بجهة ، بقاله تجاره

 تجاره عن 86814 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار عبدالمجيد جمعه هنيه -  231

 هللا عوض محمد شعبان - بملك 69 قريه:  بجهة ، واالعالف الحبوب

 تجاره عن 67890 برقم 20190807 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى ابراهيم متولى هانى -  232

 متولى ابراهيم متولى هانى - بملك 2 تقسيم المصنع شارع:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع

 عن 86638 برقم 20190818 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخالق عبد عبدالفتاح سعيد احمد -  233

 عبدالخالق عبدالفتاح سعيد احمد/ بملك صابر أم ش- 4 تقسيم:  بجهة ، عامة صيدلية

 عن 86669 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصنفاوى محمد حسن اشرف محمد -  234

 على احمد صالح عزه - بملك الجديده المحافظه تقسيم:  بجهة ، المحمول اكسسوار تجاره

 مكتب عن 86561 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمد عمر حازم -  235

 عمر - بملك 84 عقار - العامه الضرائب تقسيم:  بجهة ،(  ومكتبيه كهربائيه واجهزه مكتبى واثاث مكتبيه وادوات ورق)  توريدات

 عمر محمد محمد

 عن 86700 برقم 20190821 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشعيشع زقعبدالرا عباده شريهان -  236

 هللا عطا حامد السيد محمود - بملك االهرام شارع - مون بالزا قاعه بجوار:  بجهة ،(  سيدات شعر قص)   كوافير

 عن 86729 برقم 20190822 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحافظ محمد ابواليزيد هانى -  237

 خضر عيد محمد الدين حسام بملك - عبدالناصر جمال شارع - شنو:  بجهة ، البقاله تجاره

 تجارة عن 86774 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى عبدهللا السيد عماد -  238

 العشماوى احمد عبدالرحمن سعيد/ بملك القصب محلة:  بجهة ، كهربائية اجهزة

 تجاره عن 86685 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه ابوالفتوح عبدهللا فتوح -  239

 سالمه فتوح عبدهللا السعيد محمد - بملك 7 طلمبات 74 قريه:  بجهة ، والبويات الحدايد

 و تجاره عن 86721 برقم 20190822 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على محمد على وليد -  240

 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز مروه - بملك غزال عزبه:  بجهة ، مجمده ولحوم دواجن بيع

 تجاره عن 86739 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالعزيز حسيب امير -  241

 ابراهيم بملك - المهندس النبوى من متفرع الدمرداش محمد الشهيد شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 جاد عباس مغاورى

 بيع عن 86748 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين ابراهيم احمد ناصر سعاد -  242

 خفاجه ابراهيم جمعه بملك - الحصفه:  بجهة ، واعالف حبوب

 تجارة عن 86766 برقم 20190826 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قبالى احمد على نبيل محمد -  243

 قبالى احمد على نبيل/ بملك بحرى بر-بلطيم:  بجهة ، مستعملة سيارات غيار قطع

 86805 برقم 20190828 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يس غازى عبدالهادى عبدهللا عبدالهادى -  244

 الدين عصام - بملك الجمهوريه شارع - 12 رقم شقه 19:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات صحيه وادوات مقاوالت مكتب عن

 عبدالمقصود عبدالعاطى

 حظيره عن 86810 برقم 20190829 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد على سالم محمد الحسينى -  245

 حمد على سالم محمد - بملك ابوسعيد عزبه:  بجهة ، مواشى

 عيش مخبز عن 86811 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه على محمد طه -  246

 عطيه على محمد على - بملك الرصيف:  بجهة ، افرنجى



 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

 ، مكتبه عن 86571 برقم 20190805 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه على ربيع محمد وسيم -  247

 عبدالعاطى مصطفى الزهراء - بملك االوقاف عمارت:  بجهة

 86603 برقم 20190807 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال احمد مصطفى مصطفى حسن -  248

 شاكر - بملك الداخليه الشقه علوى رابع دور/  المركزى بلطيم مستشفى امام - البرلس - بلطيم:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 الجمال احمد مصطفى مصطفى

 عن 86596 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابومباركه محمد على محمود محمد -  249

 امباركه محمد على محمود - بملك الضبعه:  بجهة ، اعالف تجاره

 رئيسى عن 63461 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشهبه بسيونى رمضان رندا -  250

 الزهيرى عبدالوهاب صالح حاتم - بملك على الحاج عزبه:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره/  اخر

 رئيسى عن 63461 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشهبه بسيونى رمضان رندا -  251

 الزهيرى صالح حاتم/  بملك على الحاج بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره/  اخر

 ، مكتبه عن 86681 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود عبدالحميد امال -  252

 مرعى مصطفى عباس - بملك الشرقى الكفر:  بجهة

 مكتب عن 86668 برقم 20190820 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامه للمقاوالت خليفه -  253

 خليفه عبدالعال السيد سعد - بملك السالم شارع - البيضاء القنطره:  بجهة ، بناء مواد وتوريدات عامه ومقاوالت هندسى

 مكتب عن 86694 برقم 20190820 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان موسى محمد محمد -  254

 عطوه عبدالحميد يوسف فتحيه - بملك البرلس - الغربى العياش - بلطيم:  بجهة ، هندسى

 عن 86645 برقم 20190818 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الرحيمعبد زكريا مدحت -  255

 محمد عبدالرحيم زكريا/بملك الشراقوة 41:  بجهة ، عامة مقاوالت مكتب

 مزرعه عن 86547 برقم 20190801 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفيفى ابراهيم معاذ السيد -  256

 الشيخ كفر محافظه - بملك مسطروه - البرلس - بلطيم:  بجهة ، سمكيه

 حظيره عن 86702 برقم 20190821 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين عوض احمد رضا -  257

 ابوالعنين عوض احمد/ بملك السحايت:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار مواشى تربيه

 عن 86708 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزعفرانى على نصرت احمد -  258

 عرب مصباح محمد رامى - بملك الصواف شارع:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 عن 86783 برقم 20190827 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضير شريف عبدالحميد ابراهيم -  259

 خضير شريف عبدالحميد صابر/ بملك القصب محلة:  بجهة ، العامة المقاوالت

 برقم 20190828 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التجريدى اسماعيل عبدالرحمن المحمدى المحمدى -  260

 السيد عبدالقادر محمد - بملك النيل شارع 6:  بجهة ، بقاله تجاره عن 86803

 تجاره عن 86812 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيداحمد خطاب محمد ابراهيم -  261

 سيداحمد خطاب محمد ماهر - بملك ابومصطفى:  بجهة ، واالعالف الحبوب

 عن 86819 برقم 20190829 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسن محمد حافظ مصطفى -  262

 على عبدالحميد محمد عال - بملك مراكش شارع:  بجهة ، والجرانيت الرخام تجاره

 عن 86581 برقم 20190805 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدهمه على عبدالحليم مصطفى على -  263

 الجوهرى احمد سعد عصام - بملك شرابى مركز خلف الجمهوريه شارع:  بجهة ، وشحوم زيوت سيارات خدمات



 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

 86584 برقم 20190805 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزاملى السيد مرزوق محسن ابراهيم -  264

 قاسم عبدالغنى انور سمير - بملك القضاه تقسيم - عبدالغفار ياسين شارع:  بجهة ، االحذيه تجاره عن

 عن 86616 برقم 20190808 فى قيد ، 101000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طوبار محمد حسن على الحسين -  265

 طوبار محمد حسن على - بملك الربع - الضوافره - بلطيم:  بجهة ، كافتريا

 عن 86686 برقم 20190820 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنانى عبدالفتاح محمد السعيد دينا -  266

 رضوان محمد محمد كمال - بملك الشربينى زاويه -  البرلس - بلطيم:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه واحذيه مالبس تجاره

 مكتب عن 86608 برقم 20190807 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان مصطفى محمد عزيزه -  267

 على عيد طه رضا - بملك السحايت قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 ، البقالة تجارة عن 86661 برقم 20190819 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض فؤاد حامد حسام -  268

 عبدالحى عوض فؤاد حامد/ بملك العباسية ش:  بجهة

 بيع مكتب عن 86680 برقم 20190820 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد نزيه اشرف -  269

 بيومى السيد صفوت - بملك الحمراوى:  بجهة ، حريق طفايات وتعبئه

 عن 86691 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالعزيز محمد انتصار -  270

 الشربينى موسى عبدالحميد طارق - بملك االبعاديه قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 مخزن عن 86565 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده نصرهللا بهلول فيكتور -  271

 البرنوجى ابراهيم محمد السيد - بملك القديم المرور شارع:  بجهة ، بالجمله السجائر لتجاره

 عن 86544 برقم 20190801 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى عبدالحميد ابراهيم السيد -  272

 غالب عبدالحميد ابراهيم - بملك االحمديه قريه:  بجهة ، نجاره ورشه

 حظيره عن 86563 برقم 20190804 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده على مصباح رانده -  273

 محمد الحسانين محمد عبدالفتاح - بملك الخمسين عزبه - الزعفران:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 عن 86761 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالحليم عبدالحليم هانى -  274

 سالمه عبدهللا السيد هشام/ بملك الشراقوة:  بجهة ، وتبريد تكييف صيانة محل

 عن 86741 برقم 20190825 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره محمد الشحات سمير نوره -  275

 سراج طه محمد محمد عيد/ بملك المنصور 82 قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 حظيره عن 86794 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزينى حسن ابراهيم جيهان -  276

 شاهين طلبه صبرى محمد - بملك نشرت طويله:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 ادوات بيع عن 86798 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف يوسف فتحى هانى -  277

 الخميسى بيلى بسطويسى هنيه - بملك المثلث - الغمرى يوسف عزبه:  بجهة ، كهربائيه

 عن 86820 برقم 20190829 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان محمد عبدالصمد رضا -  278

 رضوان محمد عبدالصمد رضا - بملك الكبرى المنشاه:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره

 بيع عن 86574 برقم 20190805 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرابى ابراهيم عبدالحى عباس -  279

 شرابى ابراهيم عبدالحى مرجان - بملك التقسيم ارض - البرلس برج - بلطيم:  بجهة ، وشحوم زيوت

 حظيره عن 86717 برقم 20190822 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شفيق يسرى مكرم مينا -  280

 جرجس شفيق يسرى مكرم - بملك الخريجين 55 قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 رئيسى عن 78941 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد عيد ابراهيم فهيمه -  281

 عبده محمد خلف محمد - عبده محمد خلف محمد - عبده محمد خلف احمد - بملك الحالفى:  بجهة ، العطاره تجاره/  اخر



 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

 رئيسى عن 78941 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد عيد ابراهيم فهيمه -  282

 الدين محى اسماعيل الدين محى - بملك الحالفى بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، العطاره تجاره/  اخر

 تجاره عن 86790 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عطيه قطب احمد سهير -  283

 محمد همام ميرفت - بملك البيضاء القنطره:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 اخر رئيسى عن 74275 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالى موسى انور مسلم -  284

 والمجالت الصحف اصدار عدا فيما(  وطابعات - تصوير ماكينات - كمبيوتر - كتابيه ادوات - مطبوعات)  توريدات مكتب/ 

 محمد - بملك للسياحه ينبع شركه بجوار - البرلس برج - بلطيم:  بجهة ، زمهالال التراخيص على الحصول بعد االنترنت وخدمات

 غالى موسى انور

 اخر رئيسى عن 74275 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالى موسى انور مسلم -  285

 والمجالت الصحف اصدار عدا فيما(  وطابعات - تصوير ماكينات - كمبيوتر - كتابيه ادوات - مطبوعات)  توريدات مكتب/ 

 محمد فؤاد - بملك - البرلس برج - بلطيم بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت وخدمات

 بكرى

 86462 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العتربى عبدالسميع الدين عصام مصطفى -  286

 العتربى محمد عبدالحى ابراهيم - بملك مسير منيه:  بجهة ، وتجارتها المياه وتوزيع وتعبئه وتحليه تنقيه/  اخر رئيسى عن

 86462 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العتربى عبدالسميع الدين عصام مصطفى -  287

 الشرطه تقسيم - الجمهوريه شارع 16 بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، وتجارتها المياه وتوزيع وتعبئه وتحليه تنقيه/  اخر رئيسى عن

 الخياط محمد ومعاذ العتربى احمد محمد - بملك

 عن 86626 برقم 20190808 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبارك عبدالمقصود السيد ابوالخير -  288

 هللا فتح عبدالباسط ناصر - بملك سن ام قريه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 عن 86670 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعطا يوسف العاليلى تامر -  289

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

 احمد حسن وجيه ايناس - بملك ابشان:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابه

 عن 86784 برقم 20190827 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبار محمد عبدالعزيز صالح احمد -  290

 محمد عبدالعزيز صالح/ بملك دفريه كفر:  بجهة ، البقالة تجارة

 86688 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد خميس عبدالعظيم حسين احمد -  291

 خميس عبدالعظيم حسين بملك - ابوعيشه كوبرى امام:  بجهة ، عامه صيدليه عن

 لخلط محل عن 86637 برقم 20190818 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جناح على احمد على محمد -  292

 حرفوش على محمد محمد بملك - البكاتوش:  بجهة ، التنر وتعبئه

 انتاج عن 86647 برقم 20190818 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالنبى عابدين رضا -  293

 راغب غانم احمد  بملك/  المناوفه:  بجهة ، وتصديرها واستيرادها الزجاجيه والصوب طبيهال والنباتات والزينه الفاكهه شتالت

 ابراهيم

 تجارة عن 86654 برقم 20190819 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين محمد احمد ياسر -  294

 االقرع سالم محمد/ بملك الغنيمى حصة:  بجهة ، الزراعية االفات زراعية مبيدات

 بيع عن 86535 برقم 20190801 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى محمد عبدالنبى محمد -  295

 بلتاجى ابراهيم محمود - بملك امى رزقه - مبارك شارع:  بجهة ، الكحوليه عدا فيما بارده ومشروبات جاهزه ماكوالت

 عن 86701 برقم 20190821 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدالغنى عوض بثينه -  296

 السيد الرفاعى فؤاد محمد - بملك عفان بن عثمان شارع:  بجهة ، بقاله تجاره



 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

 تجاره عن 86776 برقم 20190827 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شليل الشوادفى على نصر -  297

 شليل الشوادفى على رفعت بملك - الحمراوى قريه:  بجهة ، البقاله

 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر اسماعيل عبدالونيس الدمرداش معتز -  298

 السمكيه الثروه لتنميه العامه الهيئه - بملك 7 طلمبات:  بجهة ، سمكيه مزرعه/  اخر رئيسى عن 83287

 مقهى عن 86576 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم شعبان السيد محمود -  299

 محمد حطاب ابراهيم محمد - بملك الخبراء ابراج/  قباء حى:  بجهة ، بلدى

 عن 86718 برقم 20190822 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالغفار ابراهيم عبدالغفار -  300

 البرعى على عبدالغفار ابراهيم على - بملك غازى سيدى:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره

 عن 86799 برقم 20190828 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى ابراهيم محمد عادل حنان -  301

 الشناوى عبدهللا اليمانى الدين صالح - بملك الزعفران ابوعرفه عزبه:  بجهة ، اعالف تجاره

 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر اسماعيل عبدالونيس الدمرداش معتز -  302

 صقر عبدالونيس عقيل الحديدى - بملك السوق شارع بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، سمكيه مزرعه/  اخر رئيسى عن 83287

 عن 86597 برقم 20190806 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصباح كامل عبدالمجيد اكرم -  303

 الجوهرى حسين عالء - بملك 5 رقم عماره - الرى مساكن:  بجهة ، وخردوات اكسسوار

 تقطيع عن 86658 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد احمد شاكر ماجده -  304

 البيومى امبابى عبدالمنعم عبدالقادر/ بملك الزعفران:  بجهة ، بالستيك روالت

 67841 برقم 20190801 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكواتيجى عبدالعال عبدالعال عيد محمد -  305

 الزلبانى على سعد محمد/  بملك بلطيم - مسطروه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، سمكيه مزرعه/   اخر رئيسى عن

 67841 برقم 20190801 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكواتيجى عبدالعال عبدالعال عيد محمد -  306

 الشيخ كفر محافظه - بملك البرلس - مسطروه - بربحرى -  بلطبم:  بجهة ، سمكيه مزرعه/   اخر رئيسى عن

 مصنع عن 86683 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد محمد فوزى تامر -  307

 عاشور على بدر سعد - بملك العمدان قريه:  بجهة ، مكرونه

 86674 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالموجود عبداللطيف ابراهيم وائل -  308

 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما(  االدويه عدا فيما طبيه واجهزه اعالف)  وتوريدات وتصدير استيراد مكتب عن

 صالح سماح - كبمل 4 تقسيم - مطروح مرسى شارع:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6

 عبدالوهاب محمود

 عن 86697 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه محمد السيد بسيونى دعاء -  309

 خليفه احمد عبدالفتاح مصطفى - بملك مكه ابراج - المروه برج:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 86532 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود حسن عبدالحميد محمد عالء -  310

 القط عبدالعزيز حلمى محمود - بملك الديبه ميت قريه:  بجهة ، كهربائيه اجهزه بيع

 عن 86705 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز عبدالحكيم السعيد خالد -  311

 الشيوى نصر مرفت - بملك الزعفران - فلاير عزبه:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 ، ارز فراكة عن 86732 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج متولى حافظ على -  312

 توما محمد الديسطى سومه/ بملك الشرقية منشة:  بجهة

 رئيسى عن 42016 برقم 20190825 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوهنطش حسن  محمد محرم -  313

 عبداللطيف فوزى ياسر بملك - البلد قلين:  بجهة ، زراعيه مشاتل/  بنشاط اخر



 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

 رئيسى عن 42016 برقم 20190825 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوهنطش حسن  محمد محرم -  314

 السحلى على  عوض بملك/      البلد قلين بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، زراعيه مشاتل/  بنشاط اخر

 تجارة عن 86755 برقم 20190826 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبد على محمد مسعد -  315

 عليمى احمد السيد نفيسه/ بملك ريشه ابو:  بجهة ، البقالة

 تدوير عن 86744 برقم 20190825 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمدى محمد هاشم محمد -  316

 عبدالخالق متولى ابراهيم محمد/ بملك 28/27 الجزيرة حوض- الشهابية:  بجهة ، النباتى الفحم النتاج زراعية مخلفات

 تجاره عن 86816 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى على موسى رشا -  317

 موسى على موسى ابراهيم - بملك الرغامه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 بيع عن 86567 برقم 20190804 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النوسانى ابراهيم كمال محمد -  318

 راشد عبدالجيد عبدالبديع عالء - بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، حلويات

 عن 86572 برقم 20190805 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ياسين احمد بكر ابراهيم رضا -  319

 احمد بكر ابراهيم - بملك متبول:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 ، كوافير عن 86759 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد مبروك صالح -  320

 حسن حسين فهيمه/ بملك العامة النيابة تقسيم 48 قطعه:  بجهة

 86780 برقم 20190827 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنوره عثمان محمد عبدالمنعم صالح -  321

 حنوره عثمان محمد عبدالمنعم - بملك - االحمر الكوم - بلطيم:  بجهة ، وبطاريات كاوتش تجاره عن

 تجارة عن 86772 برقم 20190827 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن حسن رضا حسن -  322

 شيحه على الزاهى حسن راويه/ بملك الزعفران:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) الجاهزة المالبس

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برقم 20190825 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  وقود محطة تشغيل  ،  شركة   وشركاه سعيد السيد محمد فؤاد -  1

 وشركاه سعيد السيد حمدم فؤاد/ بملك ببلطيم بحرى بر:  بجهة ، وقود محطة تشغيل عن ، 86734

 ،رأس  النشاط لذات والتوريدات العقارى واالستثمار العامة المقاوالت  ،  شركة   وشريكه عبدهللا موسى محمد احمد عبدالقوى -  2

 النشاط لذات والتوريدات العقارى واالستثمار العامة المقاوالت عن ، 86588 برقم 20190806 فى ،قيدت 100000.000   مالها

 عبدهللا موسى محمد عبدالقوى هشام/ بملك االول الدور- 22 رقم قطعة -المحاسبين تقسيم:  بجهة ،

 86609 برقم 20190807 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  بلدى الى نصف مخبز  ،  شركة   وشريكه عطيه محمد -  3

 خليفه حسن بثينه/ بملك 62 منزل- ليبيا ش- 2 تقسيم:  بجهة ، بلدى الى نصف مخبز عن ،

   مالها ،رأس  الملح عدا فيما الغذائية والمواد السكر وتوزيع وتجارة تعبئة  ،  شركة   وشريكه ابراهيم محمد عبدالعزيز رضا -  4

:  بجهة ، الملح عدا فيما الغذائية والمواد السكر وتوزيع وتجارة تعبئة عن ، 86804 برقم 20190828 فى ،قيدت 10000.000

 عبدالعال متولى محمود الدين عالء/ بملك على الحاج قرية-عبدالعال عابد ش

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  المتكاملة العامة المقاوالت  ،  شركة   وشركاه محمد غازى محمد هشام شركة -  5

 محمد غازى محمد غازى/ بملك البنا قرية:  بجهة ، المتكاملة العامة المقاوالت عن ، 86641 برقم 20190818



 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

 الخاصة واالغذية الغذائية والمكمالت التجميل  مستحضرات تجارة  ،  شركة   وشريكته رسالن ابراهيم محمد لطفى احمد -  6

  مستحضرات تجارة عن ، 86583 برقم 20190805 فى ،قيدت 4900.000   مالها ،رأس  ذكر ما لجميع الغير لدى والتصنيع

 محمد/ بملك ناصر منشية- البنزينة ش 4:  بجهة ، ذكر ما لجميع الغير لدى والتصنيع الخاصة واالغذية يةالغذائ والمكمالت التجميل

 طلحة حسين

 4000.000   مالها ،رأس  بالجملة وفاكهة خضروات تجارة  ،  شركة   وشريكه العسيلى سليمان محمدة عبدالسالم خالد -  7

 رقم محل 1 عنبر( العبور) الجملة سوق:  بجهة ، بالجملة وفاكهة خضروات تجارة عن ، 86733 برقم 20190825 فى ،قيدت

 العسيلى سليمان محمد عبدالسالم ورثة/ بملك 14

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   71923:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا مسعود مسعود عمرو   - 1

 النشاط العتزال

  سجلال شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   75604:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر لطفى احمد محمد   - 2

 النشاط العتزال

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   39313:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمار عطيه عطيه ابراهيم   - 3

 النشاط العتزال

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   61668:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  التاعب حسين نصر السيد   - 4

 النشاط العتزال

 شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   78268:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالواحد عبدالجواد محمد عماد   - 5

 النشاط العتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   78433:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد على محمد عمر   - 6

 النشاط العتزال

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   83922:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المعداوى احمد قمر اميره   - 7

 التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20190801 تاريخ وفى ،   74888:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عفيفى ابراهيم عبدالمجيد فرحات طلعت   - 8

 النشاط العتزال  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   75637:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مشالى عوض محمد عوض   - 9

 النشاط العتزال



 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

 تم   20190804 تاريخ وفى ،   74858:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علوان الجوهرى متولى عبدالعزيز نجاح   - 10

 النشاط العتزال  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   82490:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كرامه عمر احمد محمد احمد   - 11

 النشاط العتزال  السجل

 تم   20190804 تاريخ وفى ،   65760:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جادهللا عبدالفتاح اسماعيل صابر احمد   - 12

 النشاط العتزال  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   65892:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا جاد محمد ابراهيم كامل   - 13

 النشاط العتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   60364:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد احمد على   - 14

 النشاط العتزال

 تاريخ وفى ،   32636:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المصرى عبدالسالم ابراهيم سعد حسن/  التجارى االسم تعدل   - 15

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20190804

 تاريخ وفى ،   32636:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والتصدير لالستيراد المصرى حسن - الى التجارى الالسم تعدل   - 16

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو تم   20190804

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   32636:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المصرى ابراهيم سعد حسن   - 17

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   65834:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جادهللا سيداحمد السعيد سيداحمد   - 18

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   43110:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بازينة المغازى جادو أبراهيم   - 19

 النشاط العتزال القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   72033:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين اسماعيل عبدالرافع جمال   - 20

 2015/  9/  17 فى 5664 برقم المودع االخر الرئيسى الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   80030:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كامل حسن عبدالجليل فتحيه   - 21

 النشاط العتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   84256:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد احمد المعداوى سنيه   - 22

 النشاط العتزال

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   83735:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد المنسى احمد السيده   - 23

 النشاط العتزال

 شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   86069:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سبوخ عبدالمقصود سعد امال   - 24

 النشاط العتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   74147:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عتمان عبدالحميد سعد كرم   - 25

 النشاط العتزال

 تم   20190805 تاريخ وفى ،   74146:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحليم عبدالفتاح عبدالجواد يوسف   - 26

 النشاط العتزال  السجل شطب/محو

 تم   20190805 تاريخ وفى ،   83049:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المحالوى الحسينى محمد ابراهيم ايهاب   - 27

 اخر رئيسى الغاء  السجل شطب/محو



 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

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   36165:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد حافظ جمعه ايمن   - 28

 النشاط العتزال

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   49522:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على سعد أحمد السيد وائل   - 29

 النشاط العتزال

 تم   20190805 تاريخ وفى ،   85994:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سبوخ عبدالمقصود ابوالسعود شيماء   - 30

 النشاط العتزال  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   70223:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عزالدين احمد محمد السيد احمد   - 31

 النشاط العتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   72083:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا على عبدهللا على   - 32

 النشاط العتزال

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   71938:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد على شاهين ابوالعال محمد   - 33

 النشاط العتزال  السجل

 تم   20190806 تاريخ وفى ،   82219:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلوع ابراهيم على عبدالفتاح اشرف   - 34

 النشاط العتزال  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   74775:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزغبى محمد عزمى محمد   - 35

 النشاط العتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   70152:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شرار محمد رفعت طارق   - 36

 النشاط العتزال

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   74873:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشامى جبر السيد على عصام   - 37

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   56828:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود الدين سيف فؤاد رضا   - 38

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   79801:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زاهر ابو عطيه طلحه رضا   - 39

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   75361:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضير شلبى عبدالمنعم شلبى   - 40

 النشاط العتزال  السجل

 تم   20190807 تاريخ وفى ،   70969:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالخير شعيب احمد السيد شعيب   - 41

 اخر رئيسى الغاء  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   66368:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور سالم محمد لبيب محمد   - 42

 النشاط العتزال  السجل

 تم   20190807 تاريخ وفى ،   82626:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى عبدالرحمن محمد الطنطاوى وليد   - 43

 النشاط العتزال  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   70969:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالخير شعيب السيداحمد شعيب   - 44

 النشاط العتزال  السجل

 تم   20190807 تاريخ وفى ،   61003:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطنطاوى حسين خليفة حسن بثينه   - 45

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   85876:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالهادى عبدالعليم السعيد وفاء   - 46

 النشاط العتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   85019:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوكيل خضر متولى احمد   - 47

 النشاط العتزال

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   77515:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور اسماعيل عيسى محمد   - 48

 االخر الرئيسى الغى  السجل

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   80289:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد هللا فتح محمود هللا فتح   - 49

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   43268:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على ابوشعيشع محمد عبداللطيف   - 50

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   77515:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور اسماعيل عيسى محمد   - 51

 راالخ الرئيسى الغاء  السجل

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   79073:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالسيد على محمد عبدهللا   - 52

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   79837:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شعيشع الطنطاوى السيد السيد   - 53

 النشاط العتزال القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   81318:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القاضى عباده ابراهيم وجدى هيثم   - 54

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190815 تاريخ وفى ،   43054:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرفاعى على احمد محمد أحمد   - 55

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190815 تاريخ وفى ،   41965:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزنكلونى السيد شوقى مجدى   - 56

 النشاط العتزال  السجل

 تم   20190815 تاريخ وفى ،   86297:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدران حسن عبدالرحيم الوردانى محمد امنه   - 57

 النشاط العتزال  السجل شطب/محو
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 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190815 تاريخ وفى ،   54869:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى محمود محمد محمود   - 59

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20190815 تاريخ وفى ،   41965:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزنكلونى السيد شوقى مجدى   - 60

 اخر رئيسى الغاء  السجل
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 النشاط العتزال القيد شطب  السجل
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 النشاط العتزال 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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 تم   20190829 تاريخ وفى ،   35574:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سكوت السيد رمضان الظريف محمد   - 145

 فرع الغاء  السجل شطب/محو

 تم   20190829 تاريخ وفى ،   85282:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيداحمد على محمد السيد رضا رائد   - 146

 النشاط العتزال  السجل شطب/محو

 تم   20190829 تاريخ وفى ،   82598:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد شعيشع ابو محمد حسنى محمد   - 147

 النشاط العتزال  السجل شطب/محو

 تم   20190829 تاريخ وفى ،   39022:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صحصاح شلبى رشدى عادل/الى تعدل   - 148

 النشاط العتزال  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   39022:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صحصاح شلبى مرشدى عادل   - 149

 النشاط العتزال  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  63631 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد امام بسيونى ياسر -  1

  جنيه  1000000.000، ماله رأس صبحلي المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  86165 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدهللا محمد على -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  62191 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شبانه ابوالمجد على ابراهيم على -  3

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

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  86524 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معوض على عبداللطيف محمد -  4

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

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  86328 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شاهين يوسف محمود ربيع رفيق -  5

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  81611 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سمك السيد محمود خالد -  6

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  80078 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخياط محمود حامد محمد -  7

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  72033 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين اسماعيل عبدالرافع جمال -  8

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  83391 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قبالى احمد على نبيل -  9

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  76171 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جادو مصطفى ابراهيم ابراهيم -  10

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

 رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  59387 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ضبيش عبدالعاطى عادل الدين عصام -  11

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

 رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  59387 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ضبيش عبدالعاطى عادل الدين عصام -  12

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  86547 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عفيفى ابراهيم معاذ السيد -  13

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  47764 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشريف عبدالسالم على سعد محمد -  14

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  66335 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هلهل محمود حامد محمد -  15

  جنيه  15000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  70568 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده راغب الهوارى النويهى -  16

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  67890 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  متولى ابراهيم متولى هانى -  17

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  42060 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  داود حسن محمد يهابا -  18

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  84815 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف خليل فريز ياسر -  19

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  80620 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعاطى عبدالحميد احمد عبدهللا -  20

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  85125 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد على احمد ابراهيم -  21

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  81906 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل عيسى ابراهيم عيسى -  22

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  28661 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد البديع عبد السيد -  23

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  84113 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كامل عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ -  24

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  79420 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين ابراهيم محمد احمد -  25

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  78056 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل على عوض احمد السعيد -  26

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  71997 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد ابراهيم محمد عاطف -  27

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  85290 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرحان عبدالخالق عبدالحميد محمد احمد -  28

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  52901 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السيد على السيد -  29

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  82504 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شبكه عطا كامل جمال -  30

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190819 ، تاريخ وفي  82396 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين السيد حسين اسماء -  31

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190819 ، تاريخ وفي  77302 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل عبدالهادى محمد مصطفى -  32

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  71026 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خميس عبدالرحمن كمال عماد -  33

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

 المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  75463 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد غصوب السيد غصوب -  34

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  52901 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السيد على السيد -  35

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  70850 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هارون سالم محمد حسنى -  36

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  85542 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عرفه مصطفى منير مدحت محمد -  37

  جنيه  35000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  56696 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن احمد فتحى محاسن -  38

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  76214 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عوض محمود احمد السيد -  39

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  62698 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عشرى على احمد محمد -  40

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  80846 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشهاوى السيد محمد عيد -  41

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  79148 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالسالم ابراهيم عبدهللا احمد -  42

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

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  82819 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النطاط السيد الدين تاج عيد -  43

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

 رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  63110 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السجينى محمد عبدالحميد عبدالغنى على -  44

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 ، تاريخ وفي  63110 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزراعية والمحاصيل االقطان وحلج لتجارة السجينى على/  الى تعدل -  45

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190825

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  82190 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالونيس ميهوب حسن احمد -  46

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

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  86705 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعزيز عبدالحكيم السعيد خالد -  47

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

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  61174 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البربريه محمود مصطفى عطفى -  48

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

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  67666 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشناوى الزاهى محمد الزاهى -  49

  جنيه  10000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  79851 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كنفاش محمد السيد احمد -  50

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  33844 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منيسى عبدالحميد فهمى -  51

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  74271 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بركات عمر محمد احمد محمد -  52

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

 المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  67295 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبدالغنى عبدالصمد عبدالمنعم -  53

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

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  74271 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بركات عمر محمد احمد محمد -  54

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  65195 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خلف خميس السيد محمد -  55

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  68521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بليله حسين راغب عبدالعليم عبدالعليم -  56

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  86527 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حموده مبارك العشرى ابراهيم -  57

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف
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 الصياد السيد زكريا محمد صبرى - بملك المامون الخليفه شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 86550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عيسوى ابراهيم رزق عبدالحكيم -  45

  حميده بكر محمد ايمن - بملك عبدالناصر جمال شارع - المحطه قلين ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 86559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران مراد محمود احمد -  46

  عبدالمجيد زهران مراد محمود - بملك سن ام ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 86564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصل المتولى عبدالعظيم محمد حماده -  47

  واصل المتولى عبدالعظيم محمد مسعد - بملك تيره غرب ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 86566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عباس عبدالشافى عمرو -  48

  بدوى عباس عبدالشافى - بملك الجرايده الحوه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 86558    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد السيد محمد احمد محمد -  49

  عبدالواحد السيد محمد احمد - بملك ابشان ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 60312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم توفيق عصام -  50

  دحدوح عبدالرحمن مصطفى يوسف - بملك القصب محله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 60312    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، سعد ابراهيم توفيق عصام -  51

 سعد ابراهيم توفيق محمد/  بملك 19 شارع الصناعيه المدينه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 86553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم جابر ابراهيم معتز -  52

  عبدهللا عبدالغفار حسام - بملك العنابر 8 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 86567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوسانى ابراهيم كمال محمد -  53

  راشد عبدالجيد عبدالبديع عالء - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 66098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى محمد عبدربه عزه -  54

 القفاص عبدالجواد سعيد بملك - الشريف عمر شارع - الشرعيه الجمعيه/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 73668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبل احمد محمد السيد احمد -  55

 ابوجبل احمد محمد السيد احمد - بملك ابوريه قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 86561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد عمر حازم -  56

  عمر محمد محمد عمر - بملك 84 عقار - العامه الضرائب تقسيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 86557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى بسيونى الشناوى محمد -  57

  بسيونى محمد صالح سعيده - بملك متبول ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 37681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على يدالس عبدالرؤف محمد مصطفى -  58

 ابراهيم هابيل سعيد  بملك - الوليد بن خالد شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 71998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد ابراهيم عبدالشافى ابراهيم -  59

  هنداوى عادل احمد - بملك 5 عماره االوقاف عمارات الجيش شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 86554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد محمود حسين -  60

  البلحى مصطفى السيد محمود - بملك 13 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 73668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبل احمد محمد السيد احمد -  61

  ابوجبل احمد محمد السيد احمد - بملك ابوريه قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 73668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبل احمد محمد السيد احمد -  62

  ابوجبل احمد محمد السيد احمد -بملك الصناعيه المدينه 13 شارع بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 80078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط محمود حامد محمد -  63

  زكى محمد - بملك صنعاء حديقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 80078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط محمود حامد محمد -  64

  الفرماوى عبدالعزيز بسطويسى محمد - بملك حديقه سور بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 86556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى هللا فتح عبدالحميد اهيمابر الشحات -  65

  عثمان عبدالمقصود عثمان على - بملك 4 نمره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 71998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد ابراهيم عبدالشافى ابراهيم -  66

  هنداوى عادل احمد - بملك 5 عماره االوقاف عمارات الجيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 71998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد ابراهيم عبدالشافى ابراهيم -  67

 عيد ابراهيم عبدالشافى كامل- بملك - اريمون طريق بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 86562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزواوى محمود كمال محمود احمد -  68

  مصطفى محمود محمد محمود - بملك الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 86555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى السيد عبده محمد -  69

  ابراهيم طه خيرى مدحت - بملك قطب سيدى مسجد بجوار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مؤمن محمد احمد -  70

  احمد مؤمن محمد - بملك بطيطه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين احمد بكر ابراهيم رضا -  71

  احمد بكر ابراهيم - بملك متبول ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج مصطفى عبدالستار محمد -  72

  عبدالشافعى طه محمد طه - بملك كامل مصطفى شارع المحطه قلين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد خطاب ابراهيم عيد -  73

  سيداحمد خطاب ابراهيم - بملك 55 المجد ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع على على ياسر عبدالرحمن -  74

  المنصورى السيد عبدالحميد وحيد - بملك المحطه شارع - المرابعين ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 83049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحالوى الحسينى محمد ابراهيم ايهاب -  75

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابى ابراهيم عبدالحى عباس -  76

  شرابى ابراهيم عبدالحى مرجان - بملك التقسيم ارض - البرلس برج - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العايق عبدالعزيز اشرف محمد -  77

  بدوى عبدالعاطى حنان - بملك 8 شقه المامون الخليفه شارع 15 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز كامل مصطفى عبدالفتاح -  78

  ابوالدرج عمر محمد سعاده - بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ حسين حسين ابراهيم محمد -  79

  الصباغ حسين حسين ابراهيم - بملك الحصفه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حتاته السيد عرفه السيد -  80

 حتاته عبداللطيف السيد عرفه - بملك الثالثاء سوق/   الربع/ البرلس/  بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شعبان السيد محمود -  81

  محمد حطاب ابراهيم محمد - بملك الخبراء ابراج/  قباء حى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 40509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالوهاب عبدالعزيز نبيل -  82

  حسن عبدالوهاب عبدالعزيز نبيل  بملك 35 عماره الزهور حى - االسكان بنك عمارات/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 40509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالوهاب عبدالعزيز نبيل -  83

  حسن عبدالوهاب عبدالعزيز نبيل  بملك 35 عماره الزهور حى - االسكان بنك عمارات/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهمه على عبدالحليم مصطفى على -  84

  الجوهرى احمد سعد عصام - بملك شرابى مركز خلف الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزاملى السيد مرزوق محسن ابراهيم -  85

  قاسم عبدالغنى انور سمير - بملك القضاه تقسيم - عبدالغفار ياسين شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه على ربيع محمد وسيم -  86

  عبدالعاطى مصطفى الزهراء - بملك االوقاف عمارت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى السيد توفيق سعد ابراهيم -  87

  غنيم عبدالعزيز السعيد - بملك عامر مسجد امام - الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 86582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على عادل اسماء -  88

  هميسه عبدالرحمن دنيا - بملك التجاريه المديمه - الزواوى سعد شارع 4 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 72033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين اسماعيل عبدالرافع جمال -  89

 مصطفى محمد عبدالحليم منى - بملك/      عفان بن عثمان شارع  تريان/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف



 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 20190805 تاريخ وفي 72033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين اسماعيل عبدالرافع جمال -  90

 2015/  9/  17 فى ى5664 برقم المودع االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 74275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى موسى انور مسلم -  91

  غالى موسى انور محمد - بملك للسياحه ينبع شركه بجوار - البرلس برج - بلطيم بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 63461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشهبه بسيونى رمضان رندا -  92

  الزهيرى عبدالوهاب صالح حاتم - بملك على الحاج عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبجى احمد بدير صالح صالح -  93

  الطبجى احمد بدير صالح - بملك البرلس - ابوشعالن قريه - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصباح كامل عبدالمجيد اكرم -  94

  الجوهرى حسين عالء - بملك 5 رقم عماره - الرى مساكن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 53676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه غطاس مسعود خالد -  95

  احمد البدراوى احمد فتحى بملك - العمومى الطريق  سن ام/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 63461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشهبه بسيونى رمضان رندا -  96

  الزهيرى عبدالوهاب صالح حاتم - بملك على الحاج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 63461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشهبه بسيونى رمضان رندا -  97

 الزهيرى صالح حاتم/  بملك على الحاج بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب بدير يوسف حلمى -  98

  محمود رشاد نشأت - بملك االهلى البنك امام - االوقاف عمارات ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد فوزى محمد -  99

  مرعى عبدالمنعم السيد محمد - بملك شنو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد احمد محمد محمود -  100

  محمود محمد احمد محمد - بملك متبول قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 53695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على محمد كماله -  101

  حجازى على محمد محمد  بملك - القانونيين تقسيم - زهدى تقسيم/   الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى ابراهيم فوزى محمود -  102

  سعيد احمد المتولى سماح - بملك رمضان من العاشر شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومباركه محمد على محمود محمد -  103

  امباركه محمد على محمود - بملك الضبعه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الششتاوى عبدالمنعم جمال ايه -  104

  ابوزاهر عطيه طلحه رضا - بملك الوفاء شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد المعداوى سنيه -  105

  محمد شلبى ابراهيم الدينى المعهد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عبدهللا فوزى احمد -  106

 ضبعون احمد محمد الدسوقى ابراهيم - بملك المحكمه بجوار - الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدكاوى على محمد محمود حسن -  107

  رمضان على محمد محمد - بملك قدره كفر - البرلس برج - بلطيم ،:   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 20190806 تاريخ وفي 86536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عبدهللا فوزى احمد -  108

 فرج ابراهيم مصطفى رمضان - بملك الفتح مستشفى امام جيهان شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عبدهللا فوزى احمد -  109

 النواصره احمد محمد - بملك المغازى ابراهيم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 74275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى موسى انور مسلم -  110

  غالى موسى انور محمد - بملك للسياحه ينبع شركه بجوار - البرلس برج - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 74275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى موسى انور مسلم -  111

  بكرى محمد فؤاد - بملك - البرلس برج - بلطيم بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد حافظ على -  112

  على السيد حافظ على - بملك 2 رقم عماره - 4 رقم محل - البرلس برج - الجونه ارض - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 66335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلهل محمود حامد محمد -  113

 الخولى على اسماعيل ابراهيم/  بملك -  4 بلوك 2 شقه المصنع شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 68626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى مصطفى السيد رضا السيد -  114

  عبدالدايم محمود احمد بملك - الدوله قضايا هيئه تقسيم/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمد عبدالسميع محمد -  115

  الوكيل عبدالرازق ناريمان - بملك الزهيرى شارع - البيضاء القنطره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 74274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان السعيد بدير السعيد محمد -  116

  سليمان السعيد بدير السعيد رضا بملك - بلطيم - الخاشعه قريه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عبدهللا فوزى احمد -  117

 الصياد السيد زكريا محمد صبرى - بملك المامون الخليفه شارع بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عبدهللا فوزى احمد -  118

 فرج ابراهيم مصطفى رمضان - بملك الفتح مستشفى امام جيهان شارع بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عبدهللا فوزى احمد -  119

 النواصره احمد محمد - بملك المغازى ابراهيم شارع بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 86536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عبدهللا فوزى احمد -  120

 ضبعون احمد محمد الدسوقى ابراهيم - بملك المحكمه بجوار - الجمهوريه شارع بجهه  فرع افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابوالعنين يوسف السيد -  121

  شحاته السيد عبدالسالم راضى - بملك علوان ميت - الجهاد شارع ،:   أشيرالـت وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى الشربينى السيد حماده -  122

  عامر السيد محمد بسيونى - بملك االبعاديه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم عرفه ابراهيم محمد -  123

  ابوريشه عبداللطيف رياض عبداللطيف - بملك عمير شباس ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتربى عبدالسميع الدين عصام مصطفى -  124

 العتربى محمد عبدالحى ابراهيم - بملك مسير منيه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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

 تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتربى عبدالسميع الدين عصام مصطفى -  125

 محمد ومعاذ العتربى احمد محمد - بملك الشرطه تقسيم - الجمهوريه شارع 16 بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 الخياط

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد فوزى رضا -  126

  عفيفى ابراهيم متولى محمد - بملك الفيروز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وسىم على محمود احمد -  127

  موسى على محمود محمد - بملك الغنيمى حصه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعودى ابوالخير يسرى احمد -  128

  السعودى ابراهيم ابوالخير يسرى - بملك الجرم مسجد - بجوار مسير ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شحاته رمضان مروه -  129

  سليمان قطب سليمان محمد - بملك بليده كوم ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال احمد مصطفى مصطفى حسن -  130

 مصطفى شاكر - بملك الداخليه الشقه علوى رابع دور/  المركزى بلطيم مستشفى امام - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف، 

 الجمال احمد مصطفى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 53695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على محمد كماله -  131

  حجازى على محمد محمد بملك البحرى الكفر/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 53695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على محمد كماله -  132

 - القانونيين تقسيم - ذهدى تقسيم/   الى تعدل الى 2018/ 9/  2 فى 6745 برقم االخرالمودع الرئيسى العنوان تعدل ،:   الـتأشير

 حجازى على محمد محمد  بملك

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 53695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على محمد كماله -  133

 14 عماره الحلقه مساكن/  الى تعدل الى2018/  9/  2 فى 6746 برقم المودع االخر الرئيسى المحل العنوان دلتع ،:   الـتأشير

 حجازى على محمد محمد بملك

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 67890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى ابراهيم متولى هانى -  134

 متولى ابراهيم متولى هانى - بملك 2 تقسيم المصنع شارع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 67890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى ابراهيم متولى هانى -  135

  العطار احمد على خطه محمد - بملك زكى عبدالمعطى شارع 1 - الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيزه عبدالرحمن سليمان عمرو -  136

  عبدالحميد فريد مصطفى - بملك الدمرداش محمد الشهيد شارع 6 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 67890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى ابراهيم متولى هانى -  137

  متولى ابراهيم متولى هانى - بملك 2 تقسيم المصنع شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات حماد محمد احمد -  138

  عرفات سالم حماد محمد - بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 53695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على محمد كماله -  139

 حجازى على محمد محمد  بملك - القانونيين تقسيم - ذهدى تقسيم/   الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 39900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد  الرحمن عبد السيد -  140

  عمر محمد عمر وفاء بملك الوليد بن خالد شارع/    الى تعدل ،:   الـتأشير وصف



 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

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 70969    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخير شعيب السيداحمد شعيب -  141

 االخر الرئيسى المحل الغى ،:   شيرالـتأ وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 53695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى على محمد كماله -  142

  حجازى على محمد محمد بملك 14 عماره الحلقه مساكن/  الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولى جاد محمد عبدهللا محمد -  143

 حسن محمد عبدهللا - بملك الحمراوى قريه - الجيزاوى مسجد ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان مصطفى محمد عزيزه -  144

  على عيد طه رضا - بملك السحايت قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مندور عبدالهادى مصطفى -  145

  مبروك كمال ماهر - بملك الحالفى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 77515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور اسماعيل عيسى محمد -  146

 2017/  10/  11 فى 7243 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 77515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور اسماعيل عيسى محمد -  147

 2019/  3/  28 فى 3108 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد رشاد السيد -  148

 عزاز ابراهيم السيد رشاد - بملك الخريجين 6 قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالفتاح عبدالفتاح هانى -  149

  عبدالجليل محمد عبدالجليل - بملك الشهابيه قريه - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالمنصف محمود -  150

  حسنى احمد محمد سمير محمد - بملك نصره قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر سالم محمد صالح -  151

  على جمعه السعيد عماد - بملك الشقف قريه - البحر شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد محمد نزيه فريده -  152

  رضوان محمد محمد نزيه بملك - لالخشاب الشيمى بجوار محمد عقل شارع من الشوادر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام ابراهيم السيد خالد -  153

  حسان محمد لطفى عزيزه - بملك الخريجين 6 قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يدك عبدالمجيد طلعت ايهاب -  154

  يدك السيد عبدالمجيد طلعت - بملك مسير ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس حميده يونس سعد -  155

  يونس حميده يونس ايمن - بملك ابوسكين قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك عبدالمقصود السيد ابوالخير -  156

  هللا فتح عبدالباسط ناصر - بملك سن ام قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوبار محمد حسن على الحسين -  157

  طوبار محمد حسن على - بملك الربع - الضوافره - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات عبدالحميد البيلى رضوان احمد -  158

  حسن محمد عبدالغفار ابتسام - بملك المهندس النبوى شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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 20190808 تاريخ وفي 86615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوبار محمد حسن على محمد -  159

  طوبار محمد حسن على - بملك الربع - الضوافره - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسن زكريا جمال ميالد -  160

  عبيد رسن زكريا جمال - بملك القديم المرور شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فتحى محمد هند -  161

  محمد عبدالرحمن السيد - بملك الجيش شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتربى عبدالسميع الدين عصام مصطفى -  162

  العتربى محمد عبدالحى ابراهيم - بملك مسير منيه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 80620    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عبدالحميد احمد عبدهللا -  163

  عبدالحميد احمد حماده بملك 7 طلمبات/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 86623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين السيد ابراهيم رزق -  164

  ابوالعنين السيد ابراهيم - بملك 55 المجد قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 41965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزنكلونى السيد شوقى مجدى -  165

  االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 86627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدولتى محمد مختار محمد احمد -  166

  الدولتى محمد مختار محمد حماده - بملك 40 الـ حوض ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 84113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ -  167

  السماحى عبدالهادى عبدالمعطى مصطفى - بملك الشمارقه - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 86628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق مرسى على سعيد احمد -  168

  مرزوق مرسى على سعيد - بملك الديبه ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبالن احمد السيد الحسينى امينة -  169

 عبدالقادر المنشاوى انور على/ بملك الخطاب بن عمر ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى عبدالعليم السعيد وفاء -  170

  رزق مصطفى مرفت - الكبرى فرج ع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالنبى عابدين رضا -  171

  ابراهيم راغب غانم احمد  بملك/  المناوفه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار محمد السيد نصر سمر -  172

 عبدالعال احمد عنتر احمد بملك 5 محطه تيره قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السعيد حسن عزه -  173

  عامر السعيد احمد خالد  بملك - الرياضى االستاد خلف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمود محمد -  174

 عبدالعظيم صبرى السيد رفعت/ بملك الخطاب بن عمر ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 67890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى ابراهيم متولى هانى -  175

 ابراهيم على ابراهيم وفاء/ بملك الغنام صيدلية بجوار- الدولة قضايا هيئة ميدان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 38434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه بدوى احمد ماجد -  176

 عبدالعال محمد عبدالنبى جمال بملك - ورده ابو شارع40/  الى تعدل ،:   الـتأشير
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،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرحيم زكريا مدحت -  177

 محمد عبدالرحيم ازكري/بملك الشراقوة 41 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد عبدالفتاح سعيد احمد -  178

 عبدالخالق عبدالفتاح سعيد احمد/ بملك صابر أم ش- 4 تقسيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 67890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى ابراهيم متولى هانى -  179

 ابراهيم على ابراهيم وفاء/ بملك الغنام صيدلية بجوار  الدولة قضايا هيئة ميدان بجهة فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 85290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان عبدالخالق عبدالحميد محمد احمد -  180

  عبدهللا مسعود مسعود عمرو بملك - ايطاليا قريه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 83216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاقا محمد محمد احمد -  181

 الخياط مصطفى محمد مصطفى/ بملك 8 محل -4 رقم عقار ندا فريد محمد ش/الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 83216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاقا محمد محمد احمد -  182

 عليوه محمد جالل طارق/ بملك المهندس النبوى ش 11 بجهة فرع افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 69265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم السيد محمد احمد -  183

 الشباسى عبدالقوى احمد اشرف/ بملك مكسيكو قرية بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى غازى محمد عمران -  184

  المرسى بدير الراعى مديحه بملك - الخاشعه 65 قريه  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم بسيونى رضا -  185

 موسى عبدالتواب محمود وائل/ بملك الزهراء مستشفى  بجوار- سالم صالح ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر فرج ابراهيم فرج -  186

 صقر فرج ابراهيم/ بملك تريان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جناح على احمد على محمد -  187

 حرفوش على محمد محمد بملك - البكاتوش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحميد عاطف دينا -  188

  محمد السيد فؤاد محمد بملك - الشيالن - المرابعين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على عبدالرحمن يسريه -  189

  السمنودى يوسف عبدالقادر يوسف بملك - السباعى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعداوى على احمد رمضان احمد -  190

  غازى السيد عبدالحى شوقى بملك - نيل ع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 83654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد متولى سيداحمد عبدالحميد -  191

 مانسلي اسماعيل حمدى نادية/ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 69265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم السيد محمد احمد -  192

 الشباسى عبدالقوى احمد اشرف/ بملك مكسيكو قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 69265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم السيد محمد احمد -  193

 محمد عبدالمقصود عبدالفتاح هانى/ بملك غازى سيدى-الحالفى بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 83216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاقا محمد محمد احمد -  194

 عليوه محمد جالل طارق/ بملك المهندس النبوى ش 11 ،:   الـتأشير
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،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبالن السيد السيد ابوبكر رضا -  195

 عبدالقادر النشاوى انور على بملك - الخطاب بن عمر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالحميد احمد اسماء -  196

 االمام محمد محمد اليزيد ابو عبدالعزيز/ بملك الوزارية-دقلت طريق- ادريجة قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 86643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد متولى متولى وجيه عبدالقادر -  197

 حماد متولى وجيه/ بملك موسى محلة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 86653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحى مصطفى احمد رمزى -  198

 سالم محمود السيد جابر/ كبمل الحساينة مسجد بجوار- علوان ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 86657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر حسن على محمد -  199

 البحيرى عمر على صباح/ بملك المركز ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 86648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود طه ابراهيم فكرية -  200

 سلطان محمد السيد محمد/ بملك الثورة ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 86662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق سالم عبدالرحمن عفيفى -  201

 عبدالخالق سالم عبدالرحمن/ بملك العباسية ش ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 86649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران حسن الرحيم عبد الوردانى محمد امنه -  202

 بكرى على سامح/ بملك الصديق بكر ابو ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 86656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى محمد عادل محمود -  203

 الشرقاوى محمد عادل/ بملك المنشلين قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 86660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل حسين محمود -  204

  عبدالحميد عبدالفتاح سوزان/ بملك الحمراء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 86654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمد احمد ياسر -  205

 االقرع سالم محمد/ بملك الغنيمى حصة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 85930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عقل ابوبكر امانى -  206

  حامد عبداللطيف فوزى/  الملك تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 86650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف توفيق غانم الشحات -  207

  احمد السيد الحداد فريد عمرو/ بملك الكفرالشرقى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 86652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود السيد كرم -  208

 على محمود السيد كرم/ بملك البيضاء القنطرة ،:   الـتأشير

 تم 20190819 تاريخ وفي 82939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداخليه للرحالت النمر/  التجاره السمه اضافه -  209

  داود البهى على سالم/  الى الملك تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل
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 حسن مصطفى وحيد - بملك الطويل الكوم - الناصريه - سعد السيد عزبه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف
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 48 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 86680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد نزيه اشرف -  230

  بيومى السيد صفوت - بملك الحمراوى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 86684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عيسى عبده سالمه -  231

  الشافعى احمد محمد عابد - بملك سن ام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 86672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالنبى على هناء -  232

  زناته االمام احمد احمد - بملك الكنيسه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 86673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمد عبدهللا صبرى -  233

  محمد زيدان محمد عبدهللا - بملك يوسف ام قريه ،:   الـتأشير
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  الفخرانى محمد حسن خيرى - بملك المروه مجمع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 86670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعطا يوسف العاليلى تامر -  235

 احمد حسن وجيه ايناس - بملك ابشان ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 86683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمد فوزى تامر -  236

  عاشور على بدر سعد - بملك العمدان قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 86664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد شحاته شريف -  237

  الشافعى محمد شحاته - بملك الطايفه كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 86691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز محمد انتصار -  238

  الشربينى موسى عبدالحميد طارق - بملك االبعاديه قريه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 86674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالموجود عبداللطيف ابراهيم وائل -  239

  عبدالوهاب محمود صالح سماح - بملك 4 تقسيم - مطروح مرسى شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 86690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن ابوالفتوح هانى -  240

  حسن حسن ابوالفتوح - بملك الجديده سعد عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 86678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدميرى محمود محمد السيد -  241
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 76805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد السعيد اسامه -  277

  والثانى االول االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 78941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عيد ابراهيم فهيمه -  278

 عبده محمد خلف محمد - عبده محمد خلف محمد - عبده محمد خلف احمد - بملك الحالفى  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 78941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عيد ابراهيم فهيمه -  279

 الدين محى اسماعيل الدين محى - بملك الحالفى بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 يختار وفي 86702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين عوض احمد رضا -  280

  ابوالعنين عوض احمد/ بملك السحايت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 86704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد احمد على محمد احمد -  281

  رزق عبدالمنعم رزق عماد  بملك/  االهرام شارع ،:   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 20190822 تاريخ وفي 86722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى مصطفى ابراهيم مصطفى -  282
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج مصطفى احمد هند -  283

  حموده على احمد الصديق - بملك المواسير شارع - غازى سيدى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى على محمد على ماجد -  284

  السعدنى على محمد على - بملك المركز شارع 5 طلمبات ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على محمد على وليد -  285

  عبدالعزيز محمد عبدالعزيز مروه - بملك غزال عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى ابراهيم الجوهرى السيد -  286

  الجوهرى ابراهيم الجوهرى مصطفى - بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم محمود شكرى اشرف عصام -  287

  منقريوس خليل مملوك عبده - بملك العامه الضرائب تقسيم 18 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالغفار ابراهيم عبدالغفار -  288

  البرعى على عبدالغفار ابراهيم على - بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ محمد ابواليزيد هانى -  289

  خضر عيد محمد الدين حسام بملك - عبدالناصر جمال شارع - شنو ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحروق احمد محمود ابوالسعود محمود -  290

  المحروق احمد محمود ابوالسعود - بملك البرلس - المصيف طريق - بلطيم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع مغربى حاسم امين -  291

  خليفه ابراهيم على محمود - بملك االداريه النيابه بجوار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه سليمان محمد محمود -  292

  السيد ابواليزيد الدسوقى محمد - بملك البحريه ناصر منشاه - الصابرين شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 83451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس مداح محمد محمود -  293

  دنانه اليمنى طه خالد - بملك مسير بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالعزيز غريب جميله -  294

  اسماعيل احمد محمد نصحى - بملك البرلس برج - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان محمود نجاح محمد -  295

  سرحان محمود نجاح - بملك - ابومصطفى الناصريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 83451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس احمد محمد محمود -  296

  دنانه اليمنى طه خالد - بملك مسير ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 83451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس احمد محمد محمود -  297

 محمد مخيمر انوار - بملك مسير بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 51597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم على محمد الدسوقى ابراهيم -  298
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،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه على طاهر محمود هانى -  299

  عبدربه على طاهر محمود - بملك 69 قريه ،:   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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الباز محمد احمد -  300

  الباز السيد الباز محمد - بملك القرى ام 6 قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد ابراهيم حمزه -  301

 حسن على سالم ليله بملك - لغاباتا 5 قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عبدالحليم عبدالعزيز احمد -  302

  عيسى عبدالحليم عبدالعزيز خالد - بملك البرلس - الجونه ارض - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مصطفى على سمير -  303

  ميره موسى محمد محمود - بملك المنصور 75 قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى حسين خليل عبدالرحمن -  304

  محمد ابراهيم على رضا - بملك المصنع شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 83774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على احمد حسنى فؤاد -  305

  زيد عبدالرحمن عالء محمد - بملك الجمهوريه شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 65234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبده ربيع عالء -  306

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر عزيزالدين محمد عزيزالدين -  307

  عبدهللا احمد السيد سامح - بملك طيبه قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شفيق يسرى مكرم مينا -  308

  جرجس شفيق يسرى مكرم - بملك الخريجين 55 قريه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فيوس عبدالمطلب رمضان عاطف -  309

  ابوالخير حسن بسيونى - بملك االبعاديه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعفرانى على نصرت احمد -  310

  عرب مصباح محمد رامى - بملك الصواف شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 86707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى عطيه على عاطف -  311

  على فهمى محمد شريف - بملك حازق قريه - االرنب عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 83774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على احمد حسنى فؤاد -  312

  زيد عبدالرحمن عالء محمد - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 83774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على احمد حسنى فؤاد -  313

 السكرى االمير نبيل االمير  بملك - المستشفى  شارع ا بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج متولى حافظ على -  314

 توما محمد الديسطى سومه/ بملك الشرقية منشة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد احمد ماهر منى -  315

  محمد محمود زكريا بملك - الدرمللى قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى بسيونى فؤاد حمدى -  316

  البيلى بسيونى فؤاد  بملك - ابومصطفى قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 42016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهنطش حسن محمد محرم -  317

 عبداللطيف فوزى ياسر بملك - البلد قلين بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 54513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدهع محمد على وليد -  318

 عيسى يوسف السعيد فلاير - بملك الرياضى االستاد شارع 9 - الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 54513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد على وليد -  319

  الفرع الغى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 73425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمود عبدالغنى محمود -  320

  حسن صالح المتولى صالح بملك - المضنى شارع ابوبدوى/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عيد امال -  321

  عيد حسين زكى محمود - بملك - دقميره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالعزيز حسيب امير -  322

  جاد عباس مغاورى ابراهيم بملك - المهندس النبوى من متفرع الدمرداش محمد الشهيد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على جاد احمد -  323

 الجمل سعيد محمد على جاد/ بملك قراجة قرية ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 63110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السجينى محمد عبدالحميد عبدالغنى على -  324

 السجينى عبدالحميد عبدالغنى على محمد/ بملك مسير قرية/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 63110    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، السجينى محمد عبدالحميد عبدالغنى على -  325

 2018/  9/  25 فى 7436 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 63110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزراعية والمحاصيل االقطان وحلج لتجارة السجينى على/  الى تعدل -  326

 السجينى عبدالحميد عبدالغنى على محمد/ بملك مسير قرية/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825

 تاريخ وفي 63110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزراعية والمحاصيل االقطان وحلج لتجارة السجينى على/  الى تعدل -  327

 2018/  9/  25 فى 7436 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج محمود محمد حجاج طارق -  328

 رزق شفيق رشاد زكريات بملك - دسوق موقف امام البيضاء القنطره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس القادر عبد ربيع محمد -  329

 ابراهيم عباس عبدالقادر ربيع/ بملك المأمون الخليفة ش 26 رقم المدينة مجلس عمارات ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 61174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربريه محمود مصطفى عطفى -  330

  البربريه محمود مصطفى عطفى بملك - الدولى الطريق - البرلس برج البنايين- الحدادين تل/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى عوض محمد رمضان -  331

 البمبى حامد عبدالعزيز رقية/ بملك زيدان قؤية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمدى محمد هاشم محمد -  332

  عبدالخالق متولى ابراهيم محمد/ بملك 28/27 الجزيرة حوض- الشهابية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الشناوى عبدالسالم يوسف -  333

 رزق احمد محمد طارق/ بملك شتله ناجى ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات عبدالسالم يوسف راضيه -  334

  الشحات عبدالسالم يوسف محمد/ بملك المنصور 82 قرية ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امبارك محمد صبحى عبدالفتاح -  335

  عوض محمد محمد عادل بملك - الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر مرسى متولى مرسى ياسر -  336

 معوض البرعى عيد تامر احمد/ بملك القرضا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86741    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد الشحات سمير نوره -  337

 سراج طه محمد محمد عيد/ بملك المنصور 82 قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 42016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهنطش حسن  محمد محرم -  338

 عبداللطيف فوزى ياسر بملك - البلد قلين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 42016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهنطش حسن  محمد محرم -  339

 السحلى على  عوض بملك/      البلد قلين بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 86748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابراهيم احمد ناصر سعاد -  340

  خفاجه ابراهيم جمعه بملك - الحصفه  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالمحسن فاروق محمد -  341

  جبره محمد خالد بملك - البرلس برج - الغانميه/     بلطيم  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم قطب محمود محمد رامى -  342

 احمد بدوى عبدالسالم تامر/ بملك بدوى0ع -الحمراء ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم الحميد عبد وفاء -  343

 حموده السيد الغنى عبد كامل/ بملك الشمارقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالواحد عبدالحميد كريم -  344

 بيومى داود عبدهللا هويده/ بملك زيدان قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى عثمان العراقى محمد هانى -  345

  العراقى عثمان محمد/ بملك  الزعفران قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى عبدالعاطى السيد احمد -  346

  على على ممدوح الحكيم عبد/ بملك موسى محلة قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق عبدالسالم احمد محمود -  347

  محمد عبدالعاطى طلعت نظيره - بملك ابومرزوق - حازق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 73338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شدو محمد على احمد -  348

  النجار عبدالهادى لطفى كامل بملك - عرابى احمد شارع 26 مسير قريه/  الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره مصطفى عماره على على -  349

  عماره مصطفى عماره على على  بملك - صروه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى زغلول متولى حازم -  350

  حامد فوزى محمد سامح بملك - عبدالنبى محمد الشهيد مدرسه شارع 10 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبالى احمد على نبيل محمد -  351

 قبالى احمد على نبيل/ بملك بحرى بر-بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبالى احمد على مبروك -  352

 قبالى احمد على نبيل/ بملك البرلس برج- الصيد ميناء ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 82465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد السيد مصطفى هند -  353

  البلتاجى عبدالحميد احمد محمد الملك - الزعفران - النظاره قريه/  الى تعدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجا محمود عبدالجواد ابراهيم -  354

 نجا محمود الجواد عبد سعد/ بملك الربع -االحمر الكوم- بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف يوسف فتحى هبه -  355

 حجاج ابراهيم احمد ابراهيم/ بملك سخا -الصيانه ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البص السيد حجازى الوفا ابو وائل -  356

 جابر جابر احمد/ بملك الصناعية المنطقة مقابل الشعبية المساكن 76،75 رقم عمارة 5،4 رقم محل- بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 النهرى

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالحليم عبدالحليم هانى -  357

 سالمه عبدهللا السيد هشام/ بملك الشراقوة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب احمد محمد عادل -  358

  النبى حسب احمد محمد عادل  بملك - البرلس برج الجونه ارض/     بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال ابراهيم محمود محمد -  359

 الجمال ابراهيم محمود محمد  بملك - البرلس - الربع - الضوافره/    بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبد على محمد مسعد -  360

 عليمى احمد السيد نفيسه/ بملك ريشه ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 79851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنفاش محمد السيد احمد -  361

 كنفاش امبانى محمد خير بملك - بلطيم - البرلس برج - القاشه/  الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشافى عبدالحميد محمد حسين -  362

 السيد حسن عبدالفتاح يوسف/ بملك متبول ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86769    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى سعد عطيه عصام -  363

  غازى محمود السيد محمد احمد بملك - الكفرالشرقى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 67295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالغنى عبدالصمد عبدالمنعم -  364

  عبدالعظيم كريم هدى/  الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 86768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الشحات سمير احمد -  365

 مشالى المرسى عبدالعزيز ابراهيم/ بملك الزعفران ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى عبدهللا السيد عماد -  366

 العشماوى احمد عبدالرحمن سعيد/ بملك القصب محلة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير شريف عبدالحميد ابراهيم -  367

 خضير شريف عبدالحميد صابر/ بملك القصب محلة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شليل الشوادفى على نصر -  368

 شليل الشوادفى على رفعت بملك - الحمراوى قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريته غازى سالم عماد -  369

 كريته غازى سالم عبدالعظيم/ بملك الكبرى المنشأه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب الدسوقى عبدالحميد احمد عبدالحميد -  370

 يوسف عبدالحفيظ رمضان بملك - علوان ميت كوبرى - البيضاء القنطره - الزهيرى شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 هالل عبدالعزيز



 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 20190827 تاريخ وفي 86785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور على فرحات عزه -  371

 موسى الحميد عبد احمد الحميد عبد/ بملك الغنيمى حصة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 47559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بدر مسعد بدر -  372

 عيد محمد السيد محمد  بملك - الغربى الموقف - عبدالناصر جمال شارع بلطيم/    الى تعدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى ابراهيم موسى عبدالقادر هدى -  373

 مجاهد منصور رامى احمد/ بملك ابوريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنشاوى عطيه ابراهيم جالل عيد -  374

 المنشاوى عطيه ابراهيم جالل منى/ بملك النطاف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على فايز على -  375

 فوده عبدالرحمن عبدالحليم/ بملك بورسعيد ش ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق عبدالعزيز محمد العابدين زين -  376

 عبدالخالق عبدالعزيز محمد/ بملك ابوبدوى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسن رضا حسن -  377

 شيحه على الزاهى حسن راويه/ بملك الزعفران ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال عمر عبدالعزيز السيد محمود -  378

 على عيد طه رضا/ بملك السحايت ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد السيد حسين محمود -  379

 عبدالفتاح محمد السيد حسين/ بملك ابوبدوى- االرنب قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواح الحديد ابو خليل السيده -  380

 المجد ابو محمد عبدالعزيز محاسن/ بملك الجرايدة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار عوض على يسرى -  381

  شاهين محمد حسن باتعه بملك -الغنيمى حصه قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه الصاوى طه عبدالقادر -  382

 على غانم منصور انتصار/ بملك رمضان من العاشر ش ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنوره عثمان محمد عبدالمنعم صالح -  383

 حنوره عثمان محمد عبدالمنعم - بملك - االحمر الكوم - بلطيم ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبار محمد عبدالعزيز صالح احمد -  384

 محمد عبدالعزيز صالح/ بملك دفريه كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نصر ابراهيم محمد -  385

 الجمال محمد نصر ابراهيم  بملك - الجمال نصر عزبه*  الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 86779    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود فرج اكرم محمد -  386

 جامع محمد الحسينى محمد ناهد/ بملك الجديدة الضرائب ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 86797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد على مجدى -  387

  ابراهيم محمد على مجدى - بملك الشراقوه برج - الرياض - شلما الرياض طرق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 86792    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال حسانين ابراهيم االمير -  388

  غانم مصطفى جمال منى - بملك منرمضان العاشر شارع ،:   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 20190828 تاريخ وفي 86805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يس غازى عبدالهادى عبدهللا عبدالهادى -  389

  عبدالمقصود عبدالعاطى الدين عصام - بملك الجمهوريه شارع - 12 رقم شقه 19 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 86793    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد عوض نبيل -  390

  فرج محمد عوض نبيل - بملك الكشاكوه قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 86798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف يوسف فتحى هانى -  391

  الخميسى بيلى بسطويسى هنيه - بملك المثلث - الغمرى يوسف عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 82536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالخالق محمد احمد -  392

 عبدهللا ابراهيم على امينه/  الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 86800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد عمر النميرى -  393

  السيد على كمال منى- بملك الشيخ كفر الحامول طريق االمنشاوى بنزين محطه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 67821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالجواد عبدالجواد السعيد -  394

  عامر عبدالمنعم رضا - بملك تيره غرب - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 77596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابو محمد محمد عبدالحميد محمد -  395

 2017/  3/  14 فى/  1772 برقم المودع االخر الرئيسى الغى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 58881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالاله سالم احمد سوريا -  396

 الشريف سيداحمد حسن محمد بملك - البخانيس 0 الشرقيه غالب 0ع/  الى تعدل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 86806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر عبدالهادى احمد مصطفى -  397

  الفرماوى على محمد - بملك نصار السعيد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 86802    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى السيد المحسن عبد امل -  398

  ابوالغيط عبدالعزيز محمد راشد - بملك السحايت - الشبوره قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 86807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته فارس عبدهللا احمد -  399

  فارس عبدهللا الماظه - بملك دفريه كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 86799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى ابراهيم محمد عادل حنان -  400

 الشناوى عبدهللا اليمانى الدين صالح - بملك الزعفران ابوعرفه عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 86795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تركى احمد محمود سالم مروه -  401

  الجوهرى السيد عبدالمعطى كرم - بملك الرصيف - 55 قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 86794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى حسن ابراهيم جيهان -  402

  شاهين طلبه صبرى محمد - بملك نشرت طويله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 84239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار محمود السيد محمد -  403

  الشافعى محمد مصطفى فرج بملك - مسير منيه الشباب مركز/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 86801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد عبدالحميد عادل محمد -  404

  عبدالحميد محمد عبدالحميد عادل - بملك 3 نمره - قريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 77596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابو محمد محمد عبدالحميد محمد -  405

 اليوجد/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 86789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبدالرؤف على سحر -  406

  عالم على عبدالرؤف على محمود - بملك الحمراوى قريه ،:   الـتأشير



 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 20190828 تاريخ وفي 86790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عطيه قطب احمد سهير -  407

  محمد همام ميرفت - بملك البيضاء القنطره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 86796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شهاب احمد محمد احمد -  408

 الدين شهاب احمد محمد شريف - بملك الوزرايه - شهاب شارع ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190828 تاريخ وفي 86803    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التجريدى اسماعيل عبدالرحمن المحمدى المحمدى -  409

  السيد عبدالقادر محمد - بملك النيل شارع 6 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 66740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصيف على الدين محى الدسوقى احمد -  410

  شرابى حسن محمد فتحى - بملك  الشرقى الموقف التعليميه االداره امام - بلطيم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 66740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصيف على الدين محى الدسوقى احمد -  411

 7القصيف على الدين محى الدسوقى محمد/بملك-الدينى المعهد شارع-بلطيم بجهه رئيسى محل له ،:   يرالـتأش وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 86810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد على سالم محمد الحسينى -  412

  حمد على سالم محمد - بملك ابوسعيد عزبه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 83287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر اسماعيل عبدالونيس الدمرداش معتز -  413

 السمكيه الثروه لتنميه العامه الهيئه - بملك 7 طلمبات بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 86809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فليب السعيد على فايزه -  414

  رزق محمد محمد - بملك النيل شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 86815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى محمد عبده محمد -  415

 عبدالحسن عطيه عبدالمنصف - بملك الرغامه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 86817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس عبدالعزيز ابوالمعاطى جهاد -  416

 حسين احمد حسين محمد - بملك الغانم محالت امام - المهندس النبوى شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 86820    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد عبدالصمد رضا -  417

 رضوان محمد عبدالصمد رضا - بملك الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 20867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم على عبدالرؤف على -  418

 1993/  9/  11 فى 1374 برقم المودع االخر الرئيسى الغى ، :  الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 86816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على موسى رشا -  419

  موسى على موسى ابراهيم - بملك الرغامه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 86813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالعزيز محمد عبدالعزيز -  420

  حميده على محمد محمد - بملك الزاوى قريه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 66740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصيف على الدين محى الدسوقى احمد -  421

 محمد فتحى - بملك  الشرقى الموقف التعليميه االداره امام - بلطيم بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  شرابى حسن

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 86811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه على محمد طه -  422

  عطيه على محمد على - بملك الرصيف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 86814    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدالمجيد جمعه هنيه -  423

  هللا عوض محمد شعبان - بملك 69 قريه ،:   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

 تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 66740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصيف على الدين محى الدسوقى احمد -  424

  شرابى حسن محمد فتحى بملك - بلطيم - الشرقى الموقف - التعليميه االداره امام/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 35574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكوت السيد رمضان الظريف محمد -  425

  المالح حسين عوض خالد - بملك بلطيم - البرلس - الكارته امام - الى تعدل ،:   تأشيرالـ وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 35574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكوت السيد رمضان الظريف محمد -  426

 2001/10/14 بتاريخ 3318 برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 86818    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابوالعنين مصطفى محمد -  427

  يوسف محمد محمد نرمين - بملك الجديده هالل قريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 86819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن محمد حافظ مصطفى -  428

  على عبدالحميد محمد عال - بملك مراكش شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 86488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابى على عيد على محمد -  429

  شرابى الزغبى على عيد على  - بملك البرلس - البرج - الجونه - بلطيم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 86808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على منصور عبدالمولى -  430

 حسن على منصور عبدالمولى بالل/ بملك خاطر0ع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 83287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر اسماعيل عبدالونيس الدمرداش معتز -  431

  السمكيه الثروه لتنميه العامه الهيئه - بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 83287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر اسماعيل عبدالونيس الدمرداش معتز -  432

 صقر عبدالونيس عقيل الحديدى - بملك السوق شارع بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 86812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد خطاب محمد ابراهيم -  433

  سيداحمد خطاب محمد ماهر - بملك ابومصطفى ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 84946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريته غازى سالم عبدالعظيم -  1

 وشحوم زيوت وتغير بيع/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 41313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناته محمود محمد سامح -  2

 العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب - الى النشاط تعدل

 النشاط ذات فى وتوريدات العامه ومقاوالت والواردات الصادرات على للرقابه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 54708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل محمد ابراهيم عصام -  3

 النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت مكتب/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط ديلتع تم20190801 تاريخ وفي 86165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدهللا محمد على -  4

 على للرقابة العامة الهيئة من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما تصدير استيراد مكتب/   الى تعدل

 والواردات الصادرات



 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

،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم محمد عبدالحميد كمال عبدالحميد -  5

 لب تجاره/  النشاط الى اضافه:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 63631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امام بسيونى ياسر -  6

 من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير واستيراد وتوريدهم مزارع ومستلزمات اعالف وبيع لتجارة  مكتب/ الى تعدل

 والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه

،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 81940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه على عبدالرازق محمد عبدالرازق -  7

 اتيليه/  النشاط الى اضافه:  التأشير وصف

 تم20190804 تاريخ وفي 73668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوميتال لتصنيع ابوجبل احمد/  الى التجارى االسم تعدل -  8

 وتجارته الوميتال لتصنيع مصنع - الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 73668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبل احمد محمد السيد احمد -  9

 وتجارته الوميتال لتصنيع مصنع - الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 80078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط محمود حامد محمد -  10

 من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 جموعهالم عدا فيما وتصدير استيراد مكتب - الى تعدل - الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 43874   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشارة عبدالمسيح موسى سمير -  11

 العسكريه المالبس عدا فيما الجاهزه المالبس تجاره/  الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 37681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد عبدالرؤف محمد مصطفى -  12

 العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 62191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه ابوالمجد على ابراهيم على -  13

 المعادن وتجاره ولحام حداده ورشه/   النشاط تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 72033   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين اسماعيل عبدالرافع جمال -  14

 فاكهه تجاره/  الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 68626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى مصطفى السيد رضا السيد -  15

 وعقارات عامه مقاوالت مكتب/   الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 57852   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر توفيق عبدالقادر حاتم -  16

 تموين/     النشاط الى اضاف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 67890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى ابراهيم متولى هانى -  17

 العربيه مصر جمهوريه داخل مالكى بسيارات ركاب ونقل توصيل خدمات/   الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 77515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور اسماعيل عيسى محمد -  18

 وتجارتها االلبان ودرار مواشى تربيه حظيره/   الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 69530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خالد محمد سعد -  19

 ولحام حداده ورشه/   الى تعدل

،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 80620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عبدالحميد احمد عبدهللا -  20

 وشحوم زيوت تجاره:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190815 تاريخ وفي 81906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عيسى ابراهيم عيسى -  21

 وبعد االنترنت عدا فيما)الرياضية والمهرجانات والبطوالت التدريبية الدورات  واستضافة اقامة/ النشاط الى اضافه:  التأشير

 (الالزمة التراخيص على الحصول



 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

،  النشاط تعديل تم20190815 تاريخ وفي 84113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل عبدالحفيظ محمد عبدالحفيظ -  22

 وتجارتها االلبان وانتاج ماشيه تربيه حظيره - الى تعدل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 78056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل على عوض احمد السعيد -  23

 قصب وعصاره بقاله/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 79907   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعداوى عبدالغنى محمد خالد -  24

 الغير لدى بالمصنع خاص ونسيج غزل وتصنيع مالبس مصنع/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 38434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه بدوى احمد ماجد -  25

 والكرتون الورق تجاره/  الى تعدل

،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 85116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته احمد محمد الزغبى ابراهيم -  26

 منظفات وخلط تعبئه/  الى تعدل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات عبدالحميد البيلى رضوان احمد -  27

 االدويه عدا فيما طبيه واجهزه طبيه مستلزمات وتوريدات وتصدير استيراد/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 67955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان مصبح نجاح سعد -  28

 غذائيه مواد وتعبئه ارز مضرب - الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 86664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد شحاته شريف -  29

 زراعيه محاصيل تجاره/  النشاط الى اضاف:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 79052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا محمد محمد محمد -  30

 بها االلبان وادرار وتجارتها  ماشيه تربية حظيرة/   الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 49409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوه محمد ابراهيم احمد -  31

 موبيالت اكسسوار/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 70850   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون سالم محمد حسنى -  32

 سيارات غيار قطع تجاره - الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 68327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد محمد الدين كمال سحر -  33

 وتدوير تصنيع واعاده وانواعهم اشكالهم بكافه والفوم البالستكيه المنتجات وتصنيع وتشكيل تقطيع - الى تعدل:  التأشير وصف

 والفوم البالسكيه المنتجات وتجاره البالستكيه المخلفات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ فيو 85759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب عبدالفتاح ابراهيم على -  34

 بتروليه ومنتجات وشحوم زيوت بيع/   الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد احمد محمد محمود -  35

 كهربائيه ادوات - الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 85462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع على انيس على -  36

 العربيه مصر جمهوريه منتجات وجميع الزراعيه الشتالت وتصدير انتاج - الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 79148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم ابراهيم عبدهللا احمد -  37

 من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما العربيه مصر منتجات وجميع زراعيه حاصالت تصدير مكتب - الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه

 تاريخ وفي 63110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزراعية والمحاصيل االقطان وحلج لتجارة السجينى على/  الى تعدل -  38

 الزراعية والمحاصيل االقطان وحلج لتجارة مكتب/ / الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 63110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السجينى محمد عبدالحميد عبدالغنى على -  39

 الزراعية والمحاصيل االقطان وحلج لتجارة مكتب/ / الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 73425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمود عبدالغنى محمود -  40

 العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربريه محمود مصطفى عطفى -  41

 وشباك باب نجاره ميكانيكيه ورشه/  الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 63110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السجينى محمد عبدالحميد عبدالغنى على -  42

 واعالف حبوب بيع/  الى تعدل:  التأشير وصف

 تاريخ وفي 63110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزراعية والمحاصيل االقطان وحلج لتجارة السجينى على -  43

 واعالف حبوب بيع/  الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 73338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شدو محمد على احمد -  44

 عامه مقاوالت مكتب/  الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 74271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات عمر محمد احمد محمد -  45

 اسماك تجاره/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 79851   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كنفاش محمد السيد احمد -  46

 اليه نجاره ورشه/  الى تعدل

:  أشيرالت وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 47559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بدر مسعد بدر -  47

 سيارات وتاجير داخليه رحالت مكتب/  الى تعدل

 النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 78550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمراوى عبدالفتاح لطفى عبدالفتاح احمد -  48

 طبية ومستلزمات وادوات اجهزة توريد/  الى تعدل:  التأشير وصف، 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد على السيد -  49

 والسواريه الزفاف فساتين وايجار لبيع اتيليه/  الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 84354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود ابراهيم محمد -  50

 وتوزيعها وتجارتها العسكريه المالبس عدا فيما الجاهزه المالبس وخياطه تجهيز مصنع/  الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى شوقى محمد خالد -  51

 خشبيه وركن وستائر جاهزه مراتب تصنيع مصنع/  الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 35574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكوت السيد رمضان الظريف محمد -  52

 واسمده وبذور زراعيه استشارات مكتب - الى تعدل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 66740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصيف على الدين محى الدسوقى احمد -  53

 والخردوات الغذائيه المواد وتسويق تجاره/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابى على عيد على محمد -  54

 بالجمله سجائر تجاره:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة وعن  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى محمد عبدالنبى محمد -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات نصر عادل محمد -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدالعزيز عماد محمد -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده نصرهللا بهلول فيكتور -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على عادل اسماء -  5

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبجى احمد بدير صالح صالح -  6

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان مصطفى محمد عزيزه -  7

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مندور عبدالهادى مصطفى -  8

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى عبدالعليم السعيد وفاء -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد محمد عبير -  10

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان عبدالجليل رشاد ايناس -  11

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمد عبدالجواد محمد شريف -  12

 خاص :التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 86702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين عوض احمد رضا -  13

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى على محمد على ماجد -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 42016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوهنطش حسن  محمد محرم -  15

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابراهيم احمد ناصر سعاد -  16

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالمحسن فاروق محمد -  17

 خاص: التأشير وصف



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم قطب محمود محمد رامى -  18

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود فرج اكرم محمد -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد على مجدى -  20

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86812   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد خطاب محمد ابراهيم -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال عادل نشات -  22

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران مراد محمود احمد -  23

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصل المتولى عبدالعظيم محمد حماده -  24

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عباس عبدالشافى عمرو -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر سالم محمد صالح -  26

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد محمد نزيه فريده -  27

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام ابراهيم السيد خالد -  28

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرحيم زكريا مدحت -  29

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف توفيق غانم الشحات -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود السيد كرم -  31

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عيسى عبده سالمه -  32

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 86706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى مصطفى عزت صبحى -  33

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالعزيز غريب جميله -  34

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى عوض محمد رمضان -  35

 خاص: التأشير 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،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمدى محمد هاشم محمد -  36

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الشناوى عبدالسالم يوسف -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على فايز على -  38

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع ديلتع تم20190828 تاريخ وفي 86802   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى السيد المحسن عبد امل -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته فارس عبدهللا احمد -  40

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا محمد محمد حلمى -  41

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عيسوى ابراهيم رزق عبدالحكيم -  42

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهمه على عبدالحليم مصطفى على -  43

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزاملى السيد مرزوق محسن ابراهيم -  44

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد فوزى محمد -  45

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد احمد محمد محمود -  46

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عبدالمنصف محمود -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد عبدالفتاح سعيد احمد -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالنبى على هناء -  49

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمد عبدهللا صبرى -  50

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عونى احمد -  51

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 86701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدالغنى عوض بثينه -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان محمود نجاح محمد -  53

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 83451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس احمد محمد محمود -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى زغلول متولى حازم -  55

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبالى احمد على نبيل محمد -  56

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86781   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنشاوى عطيه ابراهيم جالل عيد -  57

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86799   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى ابراهيم محمد عادل حنان -  58

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه على محمد طه -  59

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86814   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدالمجيد جمعه هنيه -  60

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابى على عيد على محمد -  61

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوقوره السيد عبدالنبى وفاء -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد السيد محمد احمد محمد -  63

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 60312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم توفيق عصام -  64

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حتاته السيد عرفه السيد -  65

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم شعبان السيد محمود -  66

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شحاته رمضان مروه -  67

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال احمد مصطفى مصطفى حسن -  68

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يدك عبدالمجيد طلعت ايهاب -  69

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 67890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى ابراهيم متولى هانى -  70

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد على محمد -  71

 خاص: التأشير



 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،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد احمد شاكر ماجده -  72

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86693   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب ذكى جالل ايمن -  73

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 86699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشير احمد محمد طالب -  74

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 86700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع عبدالرازق عباده شريهان -  75

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات عبدالسالم يوسف راضيه -  76

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد امبارك محمد صبحى عبدالفتاح -  77

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى عبدالعاطى السيد احمد -  78

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال عمر عبدالعزيز السيد محمود -  79

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق عبدالسالم احمد محمود -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد عمر النميرى -  81

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد محسن احمد -  82

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن على عبدالمحسن عزت -  83

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى ابراهيم فوزى محمود -  84

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس حميده يونس سعد -  85

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السعيد حسن عزه -  86

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمود محمد -  87

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا حمدى احالم -  88

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد عبدالفتاح رمضان احمد -  89

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد نزيه اشرف -  90

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحروق احمد محمود ابوالسعود محمود -  91

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع مغربى حاسم امين -  92

 خاص: التأشير فوص

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه سليمان محمد محمود -  93

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره مصطفى عماره على على -  94

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق عبدالعزيز محمد العابدين زين -  95

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حسن رضا حسن -  96

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86806   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر عبدالهادى احمد مصطفى -  97

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86818   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابوالعنين مصطفى محمد -  98

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن محمد حافظ مصطفى -  99

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى محمد محمد محمد -  100

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم جابر ابراهيم معتز -  101

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوسانى ابراهيم كمال محمد -  102

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابومباركه محمد على محمود محمد -  103

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد فوزى رضا -  104

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك عبدالمقصود السيد ابوالخير -  105

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى غازى محمد عمران -  106

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمد احمد ياسر -  107

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعطا يوسف العاليلى تامر -  108

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمد فوزى تامر -  109

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 86703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على متولى نجيب محمد وائل -  110

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه على طاهر محمود هانى -  111

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج محمود محمد حجاج طارق -  112

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86735   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس القادر عبد ربيع محمد -  113

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبالى احمد على مبروك -  114

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى ابراهيم موسى عبدالقادر هدى -  115

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تركى احمد محمود سالم مروه -  116

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالعزيز محمد عبدالعزيز -  117

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم الدين صالح لمياء -  118

 خاص: رالتأشي وصف

 نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 67841   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكواتيجى عبدالعال عبدالعال عيد محمد -  119

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه على ربيع محمد وسيم -  120

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى السيد توفيق سعد ابراهيم -  121

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصباح كامل عبدالمجيد اكرم -  122

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولى جاد محمد عبدهللا محمد -  123

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 86628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق مرسى على سعيد احمد -  124

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبالن احمد السيد الحسينى امينة -  125

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى ابراهيم الحسينى محمد -  126

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت خليفه -  127

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان موسى محمد محمد -  128

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 86704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد احمد على محمد احمد -  129

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى مصطفى ابراهيم مصطفى -  130

 خاص: رالتأشي وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج مصطفى احمد هند -  131

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم الحميد عبد وفاء -  132

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالواحد عبدالحميد كريم -  133

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبار محمد عبدالعزيز صالح احمد -  134

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86792   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال حسانين ابراهيم االمير -  135

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 83287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر اسماعيل عبدالونيس الدمرداش معتز -  136

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى محمد على السيد -  137

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى عبدالحميد ابراهيم السيد -  138

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى ابراهيم معاذ السيد -  139

 خاص: التأشير

،  كةالشر نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالجليل ابراهيم رائد -  140

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب بدير يوسف حلمى -  141

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيزه عبدالرحمن سليمان عمرو -  142

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 67890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى ابراهيم متولى هانى -  143

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالفتاح عبدالفتاح هانى -  144

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالنبى عابدين رضا -  145

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض فؤاد حامد حسام -  146

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم عبدالجواد رائد -  147

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عبدالحميد امال -  148

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على محمد على وليد -  149

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى ابراهيم الجوهرى السيد -  150

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم محمود شكرى اشرف عصام -  151

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 78941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عيد ابراهيم فهيمه -  152

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد الشحات سمير نوره -  153

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار عوض على يسرى -  154

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه الصاوى طه عبدالقادر -  155

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنوره عثمان محمد عبدالمنعم صالح -  156

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86805   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يس غازى عبدالهادى عبدهللا عبدالهادى -  157

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 72237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمد شندى صالح -  158

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد عمر حازم -  159

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابى ابراهيم عبدالحى عباس -  160

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العايق عبدالعزيز اشرف محمد -  161

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الششتاوى عبدالمنعم جمال ايه -  162

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوبار محمد حسن على الحسين -  163

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحميد عاطف دينا -  164

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على عبدالرحمن يسريه -  165

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعداوى على احمد رمضان احمد -  166

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86678   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدميرى محمود محمد السيد -  167

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 51532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم حسن مصطفى وحيد -  168

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 86389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد سعد احمد -  169

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مصطفى على سمير -  170

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على جاد احمد -  171

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى حسب احمد محمد عادل -  172

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال ابراهيم محمود محمد -  173

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريته غازى سالم عماد -  174

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد عبدالصمد رضا -  175

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار مرسى يوسف ساميه -  176

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم عبدالتواب ابراهيم السيد اسالم -  177

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده على مصباح رانده -  178

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عبدهللا فوزى احمد -  179

 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 تم20190806 تاريخ وفي 63461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشهبه بسيونى رمضان رندا -  180

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات حماد محمد احمد -  181

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد رشاد السيد -  182

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار محمد السيد نصر سمر -  183

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم اصالن ابراهيم اصالن -  184

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص محمد عبدالقادر محمد -  185

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86688   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد خميس عبدالعظيم حسين احمد -  186

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 37696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود عبدهللا احمد -  187

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالغفار ابراهيم عبدالغفار -  188

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ محمد ابواليزيد هانى -  189

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر مرسى متولى مرسى ياسر -  190

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86767   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى عثمان العراقى محمد هانى -  191

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد السيد حسين محمود -  192

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86788   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواح الحديد ابو خليل السيده -  193

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86793   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد عوض نبيل -  194

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86798   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف يوسف فتحى هانى -  195

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على منصور عبدالمولى -  196

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود حسن عبدالحميد محمد عالء -  197

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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

 نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى هللا فتح عبدالحميد ابراهيم الشحات -  198

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عبدهللا فوزى احمد -  199

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عبدهللا فوزى احمد -  200

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 74275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى موسى انور مسلم -  201

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد حافظ على -  202

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين السيد ابراهيم رزق -  203

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالحميد احمد اسماء -  204

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم السيد المغاورى -  205

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد مصطفى محمد -  206

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنانى عبدالفتاح محمد السعيد دينا -  207

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86685   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه ابوالفتوح عبدهللا فتوح -  208

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى عطيه على عاطف -  209

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 83774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على احمد حسنى فؤاد -  210

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج متولى حافظ على -  211

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الشحات سمير احمد -  212

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى عبدهللا السيد عماد -  213

 خاص: التأشير وصف

 تم20190828 تاريخ وفي 86803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التجريدى اسماعيل عبدالرحمن المحمدى المحمدى -  214

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20190829 ريختا وفي 66740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصيف على الدين محى الدسوقى احمد -  215

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى حامد مصطفى امل -  216

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى بسيونى الشناوى محمد -  217

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد خطاب ابراهيم عيد -  218

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع على على ياسر عبدالرحمن -  219

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد المعداوى سنيه -  220

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتربى عبدالسميع الدين عصام مصطفى -  221

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 86627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدولتى محمد مختار محمد احمد -  222

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جناح على احمد على محمد -  223

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران حسن الرحيم عبد الوردانى محمد امنه -  224

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالموجود عبداللطيف ابراهيم وائل -  225

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن ابوالفتوح هانى -  226

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 86697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد السيد بسيونى دعاء -  227

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عبدالحليم عبدالعزيز احمد -  228

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البص السيد حجازى الوفا ابو وائل -  229

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالحليم عبدالحليم هانى -  230

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب الدسوقى عبدالحميد احمد عبدالحميد -  231

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86801   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد عبدالحميد عادل محمد -  232

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس عبدالعزيز ابوالمعاطى جهاد -  233

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 53198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد الشرقاوى على محمد -  234

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 71998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد ابراهيم عبدالشافى ابراهيم -  235

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزواوى محمود كمال محمود احمد -  236

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين احمد بكر ابراهيم رضا -  237

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج مصطفى عبدالستار محمد -  238

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى الشربينى لسيدا حماده -  239

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم عرفه ابراهيم محمد -  240

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات عبدالحميد البيلى رضوان احمد -  241

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوبار محمد حسن على محمد -  242

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 69265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم السيد محمد احمد -  243

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود طه ابراهيم فكرية -  244

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق سالم عبدالرحمن عفيفى -  245

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 86695   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد رشاد ايمن -  246

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 86696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد مصطفى عبدالقادر عاطف محمد -  247

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى حسين خليل عبدالرحمن -  248

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عيد امال -  249

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالعزيز حسيب امير -  250

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبد على محمد مسعد -  251

 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 تم20190828 تاريخ وفي 86789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبدالرؤف على سحر -  252

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86790   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عطيه قطب احمد سهير -  253

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن عبدالرازق هانى -  254

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم صبحى عطيات -  255

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى السيد عبده محمد -  256

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مؤمن محمد احمد -  257

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عبدهللا فوزى احمد -  258

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدكاوى على محمد محمود حسن -  259

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسن زكريا جمال ميالد -  260

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 83216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاقا محمد محمد احمد -  261

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبالن السيد السيد ابوبكر رضا -  262

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصنفاوى محمد حسن اشرف محمد -  263

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى غازى محمد مدحت ممدوح -  264

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل المرسى محمد مصطفى ناديه -  265

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر عزيزالدين محمد عزيزالدين -  266

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شفيق يسرى مكرم مينا -  267

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالمطلب رمضان عاطف -  268

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشافى عبدالحميد محمد حسين -  269

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86769   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى سعد عطيه عصام -  270

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86776   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شليل الشوادفى على نصر -  271

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فليب السعيد على فايزه -  272

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86815   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى محمد عبده محمد -  273

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عبدهللا فوزى احمد -  274

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 86554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد محمود حسين -  275

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 73668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبل احمد محمد السيد احمد -  276

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 80078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط محمود حامد محمد -  277

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 86594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمد عبدالسميع محمد -  278

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابوالعنين يوسف السيد -  279

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 86621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فتحى محمد هند -  280

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد متولى متولى وجيه عبدالقادر -  281

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحى مصطفى احمد رمزى -  282

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر حسن على محمد -  283

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنى محمد محمود مصطفى -  284

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 86705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالحكيم السعيد خالد -  285

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 61559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلتاجى عبدالمعطى الشحات عمرو -  286

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعفرانى على نصرت احمد -  287

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد احمد ماهر منى -  288

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى بسيونى فؤاد حمدى -  289

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير شريف عبدالحميد ابراهيم -  290

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86796   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شهاب احمد محمد احمد -  291

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد على سالم محمد الحسينى -  292

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالغنى صالح محمد -  293

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 86549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطان محمد هللا فتح عبدالعزيز -  294

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز كامل مصطفى عبدالفتاح -  295

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 86579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ حسين حسين ابراهيم محمد -  296

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على محمود احمد -  297

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعودى ابوالخير يسرى احمد -  298

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم بسيونى رضا -  299

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 86634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر فرج ابراهيم فرج -  300

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى محمد عادل محمود -  301

 صخا: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 86660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل حسين محمود -  302

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد شحاته شريف -  303

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 86691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز محمد انتصار -  304

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 86698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين عبدالغنى عبدالمعطى عبدالغنى -  305

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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 تم20190822 تاريخ وفي 86719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الباز محمد احمد -  306

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 86728   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد ابراهيم حمزه -  307

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجا محمود عبدالجواد ابراهيم -  308

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 86762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف يوسف فتحى هبه -  309

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 86785   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور على فرحات عزه -  310

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 86794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى حسن ابراهيم جيهان -  311

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على موسى رشا -  312

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190829 تاريخ وفي 86488   برقم قيده سبق  ، تاجر ، شرابى على عيد على محمد -  1

 افراد: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اليوسفيه مكتب - التجاريه السمه  تعدلت: الى 41313 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190801:  تاريخ فى  ،  -  1

   النشاط ذات فى وتوريدات العامه والمقاوالت والتصدير لالستيراد

 لالستيراد الغانم/  الى السمه تعدلت: الى 86416 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190801:  تاريخ فى  ،  -  2

   اللب وتجاره والتصدير

   اليوجد الى السمه تعدلت: الى 80078 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190804:  تاريخ فى  ،  -  3

 ابوجبل احمد/  الى التجارى االسم تعدل: الى 73668 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190804:  تاريخ فى  ،  -  4

   الوميتال لتصنيع

 صابربدر/  الى التجاى االسم دلتع: الى 86491 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190805:  تاريخ فى  ،  -  5

   راجح ابراهيم



 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

 اير اليف/  التجاريه السمه اضافه: الى 86491 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190805:  تاريخ فى  ،  -  6

   العامه للمقاوالت

 للمقاوالت اعمار مكتب/  السمه اضاف: الى 82861 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  7

   العامه

   التجميل لمستحضرات سيماف: الى 86481 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190819:  تاريخ فى  ،  -  8

 الرياض/  التجاريه السمه اضافه: الى 85309 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190819:  تاريخ فى  ،  -  9

   والتصدير لالستيراد

 الدلتا مصنع - الى  السمه تعدلت: الى 68327 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  10

   والفوم البالستكيه للصناعات

   تل فرى/  السمه هاضاف: الى 86536 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  11

 االتحاديه مكتب - السمه تعدلت: الى 79148 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190822:  تاريخ فى  ،  -  12

   للتصدير

 االكابر بنت/  التجاريه السمه تعدلت: الى 68199 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190822:  تاريخ فى  ،  -  13

   الغذائيه المواد وتجاره لتعبئه

 وحلج لتجارة السجينى على/  الى تعدل: الى 63110 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  14

   الزراعية والمحاصيل االقطان

 لتجاره الهندسيه/  السمه اضافه: الى 79420 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190827:  تاريخ فى  ،  -  15

   ولوازمها الصحيه االدوات

 لبيع سوليتير اتيليه/  السمه تعدلت: الى 86382 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190827:  تاريخ فى  ،  -  16

   والسواريه الزفاف فساتين وايجار

 العيون سحر مصنع - السمه اضافه: الى 86507 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190828:  تاريخ فى  ،  -  17

   والستائر الجاهزه مراتب لتصنيع

   الجمل مصنع/ الى السمه تعدلت: الى 84354 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190828:  تاريخ فى  ،  -  18

 كيان مكتب - السمه اضاف: الى 35574 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  19

   الزراعيه لالستشارات

   شرابى على عيد على محمد: الى 86488 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  20

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190801 تاريخ وفى ،   82863:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه عبدالواحد حامد السيد احمد   - 1

 الشركة فض تم بيال 2019 لسنة ب/4440 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   36438:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه شاهين محمد احمد ياسر   - 2

 الشركة فض تم كفرالشيخ 2006 لسنة ب/804 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل

 تم   20190819 تاريخ وفى ،   31557:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الشرنوبى الدسوقى محمد زكريا   - 3

 الشركة فض تم بلطيم 2019 لسنة ا/5067 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   33566:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه الدقدوقى حمدى وليد   - 4

 فرع الغاء  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   33566:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الدقدوقى حمدى   - 5

 الشركة انحالل

 تم   20190825 تاريخ وفى ،   33566:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الدقدوقى حمدى وليد*  الى تعدل   - 6

 الشركة انحالل  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   33566:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الدقدوقى حمدى   - 7

 الشركة انحالل

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   33566:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الدقدوقى حمدى   - 8

 الشركة انحالل

 تم   20190825 تاريخ وفى ،   33566:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه الدقدوقى حمدى وليد*  الى تعدل   - 9

 الشركة انحالل  السجل شطب/محو



 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

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   33566:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه الدقدوقى حمدى   - 10

 الشركة انحالل

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   33566:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الدقدوقى حمدى   - 11

 الشركة انحالل

 تم   20190825 تاريخ وفى ،   33566:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الدقدوقى حمدى وليد*  الى تعدل   - 12

 الشركة انحالل  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   33566:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الدقدوقى حمدى   - 13

 الشركة انحالل

 تم   20190826 تاريخ وفى ،   84275:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه احمد عبدالواحد عبدالحميد شركه   - 14

 الشركة فض تم الحامول 2019 لسنة ب/1864 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20190828 تاريخ وفى ،   24476:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه حسن على منصور عبدالمولى   - 15

 الشركة فض تم عليه مصدق غير عرفى فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 68623، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( وشريكته المهدى احمد محمد ابراهيم محمد) للمقاوالت المهدى شركة -  1

  جنيه  2300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190805،

 ،  تضامن شركة والتصدير لالستيراد العامه للمقاوالت(  محمد محمود محمد وشريكه احمد محمد ابراهيم محمد) المهدى ابناء -  2

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190805،   تاريخ وفي 68623، برقم قيدها سبق

  جنيه  2300000.000، مالها

 واالستيراد المتكامله للمقاوالت وشركاهما المهدى محمد محمود محمد محمد؛ ابراهيم محمد المهدى ابناء شركه - الى تعدل -  3

 تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190805،   تاريخ وفي 68623، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة والتصدير

  جنيه  2300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس

   تاريخ وفي 68623، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية( وشريكته المهدى احمد محمد ابراهيم محمد) للمقاوالت المهدى شركة -  4

  جنيه  2300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190805،

 ،  بسيطة توصية والتصدير لالستيراد العامه للمقاوالت(  محمد محمود محمد وشريكه احمد محمد ابراهيم محمد) المهدى ابناء -  5

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190805،   تاريخ وفي 68623، برقم قيدها سبق

  جنيه  2300000.000، مالها

 واالستيراد المتكامله للمقاوالت وشركاهما المهدى محمد محمود محمد محمد؛ ابراهيم محمد المهدى ابناء شركه - الى تعدل -  6

 تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190805،   تاريخ وفي 68623، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية والتصدير

  جنيه  2300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس

 تم 20190819،   تاريخ وفي 65521، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه عبدالكريم محمد جمال محمد/ الى تعدل -  7

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

 المال رأس تعديل تم 20190819،   تاريخ وفي 65521، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائه حامد عبده حسن عبده -  8

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



 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

 تم 20190819،   تاريخ وفي 65521، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالكريم محمد جمال محمد/  الى تعدل -  9

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

 تم 20190819،   تاريخ وفي 65521، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عبدالكريم محمد جمال محمد/ الى تعدل -  10

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

 رأس تعديل تم 20190819،   تاريخ وفي 65521، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائه حامد عبده حسن عبده -  11

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

 تم 20190819،   تاريخ وفي 65521، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه عبدالكريم محمد جمال محمد/  الى تعدل -  12

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال سرأ تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 82863    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عبدالواحد حامد السيد احمد -  1

 بيال 2019 لسنة ب/4440 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وفي 68623    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( وشريكته المهدى احمد محمد ابراهيم محمد) للمقاوالت المهدى شركة -  2

 شركات 2019 لسنة 207 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ

 كفرالشيخ

 بسيطة توصية ، والتصدير لالستيراد العامه للمقاوالت(  محمد محمود محمد وشريكه احمد محمد ابراهيم محمد) المهدى ابناء -  3

 ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 68623    برقم قيدها سبق  ،

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 207 برقم عنه

 واالستيراد المتكامله للمقاوالت وشركاهما المهدى محمد محمود محمد محمد؛ ابراهيم محمد المهدى ابناء شركه - الى تعدل -  4

 عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 68623    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، والتصدير

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 207 برقم عنه ومشهر مسجل صهملخ تعديل

 وفي 68623    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،( وشريكته المهدى احمد محمد ابراهيم محمد) للمقاوالت المهدى شركة -  5

 شركات 2019 لسنة 207 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ

 كفرالشيخ

  ، تضامن شركة ، والتصدير لالستيراد العامه للمقاوالت(  محمد محمود محمد وشريكه احمد محمد ابراهيم محمد) المهدى ابناء -  6

 ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 68623    برقم قيدها سبق

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 207 برقم عنه

 واالستيراد المتكامله للمقاوالت وشركاهما المهدى محمد محمود محمد محمد؛ ابراهيم محمد المهدى ابناء شركه - الى تعدل -  7

 عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 68623    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، والتصدير

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 207 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل

 79441    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاهم العراقى حامد ناجى وابراهيم عمار عبدالمعطى السيد محمد عاصم -  8

 2019 لسنة 205 برقم عنه هرومش مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي

 كفرالشيخ شركات

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 75269    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الشاذلى صالح عطيه -  9

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 201 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف



 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

 تاريخ وفي 75269    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، االقطان وتجاره للتصدير الشاذلى ابناء شركه - الى تعدلت -  10

 شركات 2019 لسنة 201 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190808

 كفرالشيخ

 تم 20190808 تاريخ وفي 75269    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وتوريدها االقطان لتجارة الشاذلى أبناء شركة -  11

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 201 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 36438    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه شاهين محمد احمد ياسر -  12

 كفرالشيخ 2006 لسنة ب/804برقم عليه مصدق تعديل عقد بموجب ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 31557    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الشرنوبى الدسوقى محمد زكريا -  13

 بلطيم 2019 لسنة ا/5067 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تم 20190819 تاريخ وفي 65521    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عبدالكريم محمد جمال محمد/ الى تعدل -  14

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 214 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 65521    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائه حامد عبده حسن عبده -  15

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 214 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف

 20190819 تاريخ وفي 65521    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عبدالكريم محمد جمال محمد/  الى تعدل -  16

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 214 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 تم 20190819 تاريخ وفي 65521    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عبدالكريم محمد جمال محمد/ الى تعدل -  17

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 214 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 65521    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركائه حامد عبده حسن عبده -  18

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 214 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190819 تاريخ وفي 65521    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عبدالكريم محمد جمال محمد/  الى تعدل -  19

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 214 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 33566    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الدقدوقى حمدى وليد -  20

 2013 لسنه 142 رقم تحت عنه ومشهر مسجل عقد بموجب الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 33566    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الدقدوقى حمدى -  21

 2019 لسنه 215 رقم تحت عنه ومشهر مسجل بموجبعقد العام المركز الغاء ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 33566    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الدقدوقى حمدى وليد*  الى تعدل -  22

 2019 لسنه 215 رقم تحت عنه ومشهر مسجل بموجبعقد العام المركز الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 33566    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الدقدوقى حمدى -  23

 2019 لسنه 215 رقم تحت عنه ومشهر مسجل بموجبعقد العام المركز الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 33566    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الدقدوقى حمدى -  24

 2019 لسنه 215 رقم تحت عنه ومشهر مسجل بموجبعقد العام المركز الغاء ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 33566    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الدقدوقى حمدى وليد*  الى تعدل -  25

 2019 لسنه 215 رقم تحت عنه ومشهر مسجل بموجبعقد العام المركز الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 33566    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الدقدوقى حمدى -  26

 2019 لسنه 215 رقم تحت عنه ومشهر مسجل موجبعقدب العام المركز الغاء ،:   الـتأشير 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،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 33566    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الدقدوقى حمدى -  27

 2019 لسنه 215 رقم تحت عنه ومشهر مسجل بموجبعقد العام المركز الغاء ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 33566    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الدقدوقى حمدى وليد*  الى تعدل -  28

 2019 لسنه 215 رقم تحت عنه ومشهر مسجل بموجبعقد العام المركز الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 33566    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الدقدوقى حمدى -  29

 2019 لسنه 215 رقم تحت عنه ومشهر مسجل بموجبعقد العام المركز الغاء ،:   الـتأشير

 20190825 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،( والتوريدات للنظافه 2 النور) على ابراهيم فاطمه -  30

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه نصر محمد عبدالحميد محمد -  31

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركائهم النادى على احمد على ومحمد نصر عبدالحميد محمد/ليصبح الشركه اسم تعدل -  32

 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 61323

 كفرالشيخ كاتشر 2019

 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه النادى على احمد على محمد/ليصبح الشركه اسم تعدل -  33

 شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825

 كفرالشيخ

 تم 20190825 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه النادى احمد على محمد/  الى تعدل -  34

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190825 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها شحاته على ابراهيم فاطمه/ الى تعدل -  35

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190825 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتها شحاته على ابراهيم فاطمه/  الى تعدل -  36

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 20190825 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( والتوريدات للنظافه 2 النور) على ابراهيم فاطمه -  37

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه ديلتع عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه نصر محمد عبدالحميد محمد -  38

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائهم النادى على احمد على ومحمد نصر عبدالحميد محمد/ليصبح الشركه اسم تعدل -  39

 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 61323

 كفرالشيخ شركات 2019

 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه النادى على احمد على محمد/ليصبح الشركه اسم تعدل -  40

 شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825

 كفرالشيخ

 تم 20190825 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه النادى احمد على محمد/  الى تعدل -  41

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190825 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها شحاته على ابراهيم فاطمه/ الى تعدل -  42

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل



 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

 تم 20190825 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها شحاته على ابراهيم فاطمه/  الى تعدل -  43

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  انالعنو تعديل

 20190825 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( والتوريدات للنظافه 2 النور) على ابراهيم فاطمه -  44

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه نصر محمد عبدالحميد محمد -  45

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائهم النادى على احمد على ومحمد نصر عبدالحميد محمد/ليصبح الشركه اسم تعدل -  46

 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 61323

 كفرالشيخ شركات 2019

 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه النادى على احمد على محمد/ليصبح الشركه اسم تعدل -  47

 شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190825

 كفرالشيخ

 تم 20190825 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه النادى احمد على محمد/  الى تعدل -  48

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190825 ريختا وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها شحاته على ابراهيم فاطمه/ الى تعدل -  49

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 20190825 تاريخ وفي 61323    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها شحاته على ابراهيم فاطمه/  الى تعدل -  50

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 2017 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 84275    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه احمد عبدالواحد عبدالحميد شركه -  51

 الحامول 2019 لسنة ب/1864 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 24476    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه حسن على منصور عبدالمولى -  52

 الشركة فض تم عليه مصدق غير عرفى فض  عقد بموجب ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، النشاط ذات فى والتوريدات ومخلفاتها وشعر زهر االقطان تجارة/ الى تعدل  تضامن شركة ، وشركاه الشاذلى صالح عطيه -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 75269   برقم قيدها سبق

 ومخلفاتها وشعر زهر االقطان تجارة/ الى تعدل  تضامن شركة ، االقطان وتجاره للتصدير اذلىالش ابناء شركه - الى تعدلت -  2

 شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 75269   برقم قيدها سبق  ، النشاط ذات فى والتوريدات

 تضامن

 والتوريدات ومخلفاتها وشعر زهر االقطان تجارة/ الى تعدل  تضامن شركة ، وتوريدها االقطان لتجارة الشاذلى أبناء شركة -  3

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 75269   برقم قيدها سبق  ، النشاط ذات فى

 وتجارة النشاط ذات فى وتوريدات تصدير/ الى تعدل  بسيطة توصية ، وشريكه عبدالكريم محمد جمال محمد/ الى تعدل -  4

 تم20190819 تاريخ وفي 65521   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى والتصنيع التجميل ومستحضرات والبيطرية البشرية االدوية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 البشرية االدوية وتجارة النشاط ذات فى وتوريدات تصدير/ الى تعدل  بسيطة توصية ، وشركائه حامد عبده حسن عبده -  5

،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 65521   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى والتصنيع التجميل ومستحضرات والبيطرية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 وتجارة النشاط ذات فى وتوريدات تصدير/ الى تعدل  بسيطة توصية ، وشركاه عبدالكريم محمد جمال محمد/  الى تعدل -  6

 تم20190819 تاريخ وفي 65521   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى والتصنيع التجميل ومستحضرات والبيطرية البشرية االدوية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 االدوية وتجارة النشاط تذا فى وتوريدات تصدير/ الى تعدل  تضامن شركة ، وشريكه عبدالكريم محمد جمال محمد/ الى تعدل -  7

 تعديل تم20190819 تاريخ وفي 65521   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى والتصنيع التجميل ومستحضرات والبيطرية البشرية

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 البشرية االدوية وتجارة النشاط ذات فى وتوريدات تصدير/ الى تعدل  تضامن شركة ، وشركائه حامد عبده حسن عبده -  8

،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 65521   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى والتصنيع التجميل ومستحضرات والبيطرية

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 وتجارة النشاط ذات فى وتوريدات تصدير/ الى تعدل  تضامن شركة ، وشركاه عبدالكريم محمد جمال محمد/  الى تعدل -  9

 تم20190819 تاريخ وفي 65521   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى والتصنيع التجميل ومستحضرات والبيطرية البشرية االدوية

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  تضامن شركة ،( والتوريدات للنظافه 2 النور) على ابراهيم فاطمه -  10

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات

 تضامن شركة:  التأشير

 لكافترياتوا والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  تضامن شركة ، وشركاه نصر محمد عبدالحميد محمد -  11

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد

 تضامن شركة

 الى اضافه  تضامن شركة ، وشركائهم النادى على احمد على ومحمد نصر عبدالحميد محمد/ليصبح الشركه اسم تعدل -  12

 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825

 المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  تضامن شركة ، وشركاه النادى على احمد على محمد/ليصبح الشركه اسم تعدل -  13

،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات والمطاعم

 تضامن شركة:  التأشير وصف

 والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  تضامن شركة ، وشريكه النادى احمد على محمد/  الى تعدل -  14

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات

 تضامن شركة:  التأشير

 والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  تضامن شركة ، وشريكها شحاته على ابراهيم فاطمه/ الى تعدل -  15

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات ريدوتو والكافتريات

 تضامن شركة:  التأشير

 والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  تضامن شركة ، وشريكتها شحاته على ابراهيم فاطمه/  الى تعدل -  16

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات

 تضامن شركة:  التأشير

 والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  بسيطة توصية ،( والتوريدات للنظافه 2 النور) على ابراهيم فاطمه -  17

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات

 بسيطة توصية:  التأشير



 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

 والكافتريات والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه نصر محمد عبدالحميد محمد -  18

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد

 بسيطة توصية

 الى اضافه  بسيطة توصية ، وشركائهم النادى على احمد على ومحمد نصر عبدالحميد محمد/ليصبح الشركه اسم تعدل -  19

 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، المطهيةو الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825

 المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه النادى على احمد على محمد/ليصبح الشركه اسم تعدل -  20

،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات والمطاعم

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  بسيطة توصية ، وشريكه النادى احمد على محمد/  الى تعدل -  21

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات

 بسيطة توصية:  التأشير

 والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  بسيطة توصية ، وشريكها شحاته على ابراهيم فاطمه/ الى تعدل -  22

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات

 بسيطة توصية:  التأشير

 والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  بسيطة توصية ، وشريكتها شحاته على ابراهيم فاطمه/  الى تعدل -  23

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ يوف 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات

 بسيطة توصية:  التأشير

 والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  بسيطة توصية ،( والتوريدات للنظافه 2 النور) على ابراهيم فاطمه -  24

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات

 بسيطة توصية:  التأشير

 والكافتريات والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه نصر محمد عبدالحميد محمد -  25

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد

 بسيطة توصية

 الى اضافه  بسيطة توصية ، وشركائهم النادى على احمد على ومحمد نصر عبدالحميد محمد/ليصبح الشركه اسم تعدل -  26

 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825

 المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه النادى على احمد على محمد/ليصبح الشركه اسم تعدل -  27

،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات والمطاعم

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  بسيطة توصية ، وشريكه النادى احمد على محمد/  الى تعدل -  28

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات

 بسيطة توصية:  التأشير

 والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  بسيطة توصية ، وشريكها شحاته على ابراهيم فاطمه/ الى تعدل -  29

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات

 بسيطة توصية:  التأشير

 والمطاعم المطابخ وتشغيل ادارة/ النشاط الى اضافه  بسيطة توصية ، وشريكتها شحاته على ابراهيم فاطمه/  الى تعدل -  30

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 61323   برقم قيدها سبق  ، والمطهية الجاهزة الوجبات وتوريد والكافتريات

 بسيطة توصية:  التأشير
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    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المهدى شركة: الى 68623 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190805:  تاريخ فى  ،  -  1

 (وشريكته المهدى احمد محمد ابراهيم محمد) للمقاوالت

 المهدى شركة: الى 68623 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190805:  تاريخ فى  ،  -  2

 (وشريكته المهدى احمد محمد ابراهيم محمد) للمقاوالت

 الشاذلى أبناء شركة: الى 75269 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190808:  تاريخ فى  ،  -  3

 وتوريدها االقطان لتجارة

 عبدالغفار رضا: الى 55419 برقم المقيدة كةالشر اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190814:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه رمضان

 عبدالغفار رضا: الى 55419 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190814:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاه رمضان

 جمال محمد/ الى تعدل: الى 65521 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190819:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشريكه عبدالكريم محمد

 جمال محمد/ الى تعدل: الى 65521 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190819:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكه عبدالكريم محمد

 على ابراهيم فاطمه: الى 61323 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190825:  تاريخ فى  ،  -  8

 (والتوريدات للنظافه 2 النور)

 على ابراهيم فاطمه: الى 61323 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190825:  تاريخ فى  ،  -  9

 (والتوريدات للنظافه 2 النور)

 على ابراهيم فاطمه: الى 61323 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190825:  تاريخ فى  ،  -  10

 (والتوريدات للنظافه 2 النور)
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   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها ةالشرك من خرج  موصى شريك  تضامن شركة  عشماوى محمد بدير منال -  1

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  2
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   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  موصى شريك  تضامن شركة  عشماوى محمد بدير منال -  3

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  4

68623 
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   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  6

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  7

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  8

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  9

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  10

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  11
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   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  12
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   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  13

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  14

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  15
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   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى محمد محمود محمد -  21

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى محمد محمود محمد -  22
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68623 



 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

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  34

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  35

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  36

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  37

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  38

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  39

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  40

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  41

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  42

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى محمد محمود محمد -  43

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى محمد محمود محمد -  44

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى محمد محمود محمد -  45

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى محمد محمود محمد -  46

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى محمد محمود محمد -  47

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى دمحم محمود محمد -  48

68623 

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  موصى شريك  تضامن شركة  عشماوى محمد بدير منال -  49

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  50

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  موصى شريك  تضامن شركة  عشماوى محمد بدير منال -  51

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  52

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  موصى شريك  تضامن شركة  عشماوى محمد بدير منال -  53



 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

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  54

   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  55

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  56

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  57

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  58

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  59

68623 

   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  60

68623 

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  تضامن شركة  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  61

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  62

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  تضامن شركة  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  63

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  64

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  تضامن شركة  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  65

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  66

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى محمد محمود محمد -  67

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى محمد محمود محمد -  68

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى محمد محمود محمد -  69

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى محمد محمود محمد -  70

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى محمد محمود محمد -  71

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، الشركة الى ضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى محمد محمود محمد -  72

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  موصى شريك  تضامن شركة  عشماوى محمد بدير منال -  73

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  74

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  موصى شريك  تضامن شركة  عشماوى محمد بدير منال -  75

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة اتالصالحي



 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

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  76

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  موصى شريك  تضامن شركة  عشماوى محمد بدير منال -  77

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  78

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  79

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  80

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  81

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  82

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  83

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى احمد محمد ابراهيم محمد -  84

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  تضامن شركة  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  85

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة ةالشرك باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  86

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  تضامن شركة  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  87

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  88

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  تضامن شركة  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  89

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  قنديل عبدالعال فتحى عمرو -  90

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى محمد محمود محمد -  91

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى محمد محمود محمد -  92

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى محمد محمود محمد -  93

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات



 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

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى محمد محمود محمد -  94

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  تضامن شركة  المهدى محمد محمود محمد -  95

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 بكافة الشركة باسم والتوقيع االدارة حق وحده له اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  المهدى محمد محمود محمد -  96

 68623   برقم    20190805:  تاريخ ، السابقة الصالحيات

 كافه امام الشركه بامور يتعلق فيما والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  العراقى حامد ناجى ابراهيم -  97

 للغير او للنفس الغذائية والمكمالت التجميل مستحضرات عن التنازل فى الحق ولهما مجتمعين الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 79441   برقم    20190807:  تاريخ ، فقط مجتمعين

 امام الشركه وربام يتعلق فيما والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  عمار عبدالمعطى السيد محمد عاصم -  98

 او للنفس الغذائية والمكمالت التجميل مستحضرات عن التنازل فى الحق ولهما مجتمعين الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه

 79441   برقم    20190807:  تاريخ ، فقط مجتمعين للغير

   برقم    20190819:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالكريم محمد جمال محمد -  99

65521 

   برقم    20190819:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالكريم محمد جمال محمد -  100

65521 

   برقم    20190819:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالكريم محمد جمال محمد -  101

65521 

   برقم    20190819:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالكريم محمد جمال محمد -  102

65521 

   برقم    20190819:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالكريم محمد جمال محمد -  103

65521 

   برقم    20190819:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالكريم محمد جمال محمد -  104

65521 

   برقم    20190819:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حامد عبده حسن عبده -  105

65521 

   برقم    20190819:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  حامد عبده حسن عبده -  106

65521 

   برقم    20190819:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حامد عبده حسن عبده -  107

65521 

   برقم    20190819:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  حامد عبده حسن عبده -  108

65521 

   برقم    20190819:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حامد عبده حسن عبده -  109

65521 

   برقم    20190819:  تاريخ ، وادارتها الشركة من خرج  شريك و مدير  تضامن شركة  حامد عبده حسن عبده -  110

65521 



 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

 باسم البنوك مع التعامل وحق والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالكريم محمد جمال محمد -  111

 65521   برقم    20190819:  تاريخ ، والرهن االقتراض حق وله الشركه

 باسم البنوك مع التعامل وحق والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالكريم محمد جمال محمد -  112

 65521   برقم    20190819:  تاريخ ، والرهن االقتراض حق وله الشركه

 باسم البنوك مع التعامل وحق والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالكريم محمد جمال محمد -  113

 65521   برقم    20190819:  تاريخ ، والرهن االقتراض حق وله الشركه

 باسم البنوك مع التعامل وحق والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالكريم محمد جمال محمد -  114

 65521   برقم    20190819:  تاريخ ، والرهن االقتراض حق وله الشركه

 باسم البنوك مع التعامل وحق والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالكريم محمد جمال محمد -  115

 65521   برقم    20190819:  تاريخ ، والرهن االقتراض حق وله الشركه

 باسم البنوك مع التعامل وحق والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالكريم محمد جمال محمد -  116

 65521   برقم    20190819:  تاريخ ، والرهن االقتراض حق وله الشركه

 الشركه باسم البنوك مع التعامل وحق والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  حامد عبده حسن عبده -  117

 65521   برقم    20190819:  تاريخ ، والرهن االقتراض حق وله

 الشركه باسم البنوك مع التعامل وحق والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  حامد عبده حسن عبده -  118

 65521   برقم    20190819:  تاريخ ، والرهن االقتراض حق وله

 الشركه باسم البنوك مع التعامل وحق والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  حامد عبده حسن عبده -  119

 65521   برقم    20190819:  تاريخ ، والرهن االقتراض حق وله

 الشركه باسم البنوك مع التعامل وحق والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  حامد عبده حسن عبده -  120

 65521   برقم    20190819:  تاريخ ، والرهن االقتراض حق وله

 الشركه باسم البنوك مع التعامل وحق والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  حامد عبده حسن عبده -  121

 65521   برقم    20190819:  تاريخ ، والرهن االقتراض حق وله

 الشركه باسم البنوك مع التعامل وحق والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  حامد عبده حسن عبده -  122

 65521   برقم    20190819:  تاريخ ، والرهن االقتراض حق وله

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 39313   برقم    20190801:  تاريخ ، 6301  2020/10/1 حتى سارى  عمار عطيه عطيه ابراهيم -  1

 41313   برقم    20190801:  تاريخ ، 6305  2023/  12/  14 حتى سارى  زناته محمود محمد سامح -  2

 53198   برقم    20190801:  تاريخ ، 6286  2015/12/25 حتى سارى  الرحمن عبد الشرقاوى على محمد -  3

 53198   برقم    20190801:  تاريخ ، 6290  2020/12/25 حتى سارى  الرحمن عبد الشرقاوى على محمد -  4

 49947   برقم    20190801:  تاريخ ، 6284  2024/1/10 حتى سارى  بيومى سليمان عبدالعاطى عوض حاتم -  5

 46525   برقم    20190801:  تاريخ ، 6322  2021/8/22 حتى سارى  خليفه محمد شعبان احمد -  6

 59423   برقم    20190801:  تاريخ ، 6304  2024/4/14 حتى سارى  يوسف ابراهيم حلمى زينات -  7

 39900   برقم    20190804:  تاريخ ، 6336  2023/2/19 حتى سارى  عمر محمد  الرحمن عبد السيد -  8

 59994   برقم    20190804:  تاريخ ، 6330  2024/8/9 حتى سارى  الخميسى حمزه عبدالسالم عبدالفتاح -  9

 43874   برقم    20190804:  تاريخ ، 6370  2020/  4/  4 حتى سارى  بشارة عبدالمسيح موسى سمير -  10

 65760   برقم    20190804:  تاريخ ، 6375  2022/7/8 حتى سارى  جادهللا عبدالفتاح اسماعيل صابر احمد -  11

 65892   برقم    20190804:  تاريخ ، 6377  2022/8/7 حتى سارى  هللا جاد محمد ابراهيم كامل -  12

 60038   برقم    20190804:  تاريخ ، 6328  2024/8/16 حتى سارى  ناصف عبداللطيف احمد هانم -  13

 56572   برقم    20190804:  تاريخ ، 6331  2022/10/8 حتى سارى  السيد طة عبدالحميد محمد مروه -  14

 59672   برقم    20190804:  تاريخ ، 6341  2019/  6/ 1 حتى سارى  هيكل ابراهيم حسن محمد احمد -  15

 59672   برقم    20190804:  تاريخ ، 6342  2024/ 6/  1 حتى سارى  هيكل ابراهيم حسن محمد احمد -  16

 44522   برقم    20190804:  تاريخ ، 6329  2020/8/8 حتى سارى  هنيدى محمد محمد اسماعيل -  17

 58717   برقم    20190804:  تاريخ ، 6348  2018/12/1 حتى سارى  هللا جاب سليمان ابراهيم عصام -  18

 58717   برقم    20190804:  تاريخ ، 6349  2023/12/1 حتى سارى  هللا جاب سليمان ابراهيم عصام -  19

 66098   برقم    20190804:  تاريخ ، 6353  2022/  9/  17 حتى سارى  البيلى محمد عبدربه عزه -  20

 70152   برقم    20190804:  تاريخ ، 6362  2024/7/8 حتى سارى  شرار محمد رفعت طارق -  21

 37681   برقم    20190804:  تاريخ ، 6364  2006/  10/ 1 حتى سارى  على السيد عبدالرؤف محمد مصطفى -  22

 37681   برقم    20190804:  تاريخ ، 6365  2011/  10/  1 حتى سارى  على السيد عبدالرؤف محمد مصطفى -  23

 37681   برقم    20190804:  تاريخ ، 6366  2016/  10/  1 حتى سارى  على السيد عبدالرؤف محمد مصطفى -  24

 37681   برقم    20190804:  تاريخ ، 6365  2011/  10/  1 حتى سارى  على السيد عبدالرؤف محمد مصطفى -  25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 37681   برقم    20190804:  تاريخ ، 6367  2021/10/1 حتى سارى  على السيد عبدالرؤف محمد مصطفى -  26

 65834   برقم    20190804:  تاريخ ، 6376  2022/4/23 حتى سارى  جادهللا سيداحمد السعيد سيداحمد -  27

 43110   برقم    20190805:  تاريخ ، 6396  2009/11/10 حتى سارى  بازينة المغازى جادو أبراهيم -  28

 43110   برقم    20190805:  تاريخ ، 6397  2014/11/10 حتى سارى  بازينة المغازى جادو أبراهيم -  29

 43110   برقم    20190805:  تاريخ ، 6398  2019/11/10 حتى سارى  بازينة المغازى جادو أبراهيم -  30

 70505   برقم    20190805:  تاريخ ، 6393  2024/9/22 حتى سارى  حسن حموده سالم محمد -  31

 36165   برقم    20190805:  تاريخ ، 6412  2005/7/9 حتى سارى  احمد حافظ جمعه ايمن -  32

 36165   برقم    20190805:  تاريخ ، 6413  2010/7/7 حتى سارى  احمد حافظ جمعه ايمن -  33

 36165   برقم    20190805:  تاريخ ، 6414  2015/7/9 حتى سارى  احمد حافظ جمعه ايمن -  34

 36165   برقم    20190805:  تاريخ ، 6415  2020/7/9 تىح سارى  احمد حافظ جمعه ايمن -  35

 49522   برقم    20190805:  تاريخ ، 6409  2013/10/7 حتى سارى  على سعد أحمد السيد وائل -  36

 49522   برقم    20190805:  تاريخ ، 6410  2018/10/7 حتى سارى  على سعد أحمد السيد وائل -  37

 49522   برقم    20190805:  تاريخ ، 6411  2023/10/7 حتى سارى  على سعد أحمد السيد وائل -  38

 51686   برقم    20190805:  تاريخ ، 6386  2020/2/8 حتى سارى  الجندى محمد السيد ابوالوفا السيد -  39

 65764   برقم    20190805:  تاريخ ، 6385  2022/7/9 حتى سارى  متولى مندوه عبدالسالم محمد -  40

 67924   برقم    20190805:  تاريخ ، 6399  2023/6/24 حتى سارى  عباس محمد محب معتز -  41

 63461   برقم    20190806:  تاريخ ، 6456  2021/6/21 حتى سارى  ابوشهبه بسيونى رمضان رندا -  42

 59467   برقم    20190806:  تاريخ ، 6427  2024/4/26 حتى سارى  شريف عبدالوهاب حسن محمد -  43

 46958   برقم    20190806:  تاريخ ، 6453  2011/12/29 حتى سارى  ندا حسن مصطفى هللا عبد أسماء -  44

 46958   برقم    20190806:  تاريخ ، 6454  2016/12/29 حتى سارى  ندا حسن مصطفى هللا عبد أسماء -  45

 46958   برقم    20190806:  تاريخ ، 6455  2021/12/29 حتى سارى  ندا حسن مصطفى هللا عبد أسماء -  46

 70223   برقم    20190806:  تاريخ ، 6428  2024/7/26 حتى سارى  عزالدين احمد محمد السيد احمد -  47

 50697   برقم    20190806:  تاريخ ، 6443  2024/6/23 حتى سارى  منصور منقريوس منصور سامى -  48

 56828   برقم    20190806:  تاريخ ، 6432  2017/12/23 حتى سارى  محمود الدين سيف فؤاد رضا -  49

 56828   برقم    20190806:  تاريخ ، 6433  2024/12/23 حتى سارى  محمود الدين سيف فؤاد رضا -  50

 68740   برقم    20190806:  تاريخ ، 6429  2023/12/9 حتى سارى  البحيرى محمود هللا فتح حسن -  51

 70306   برقم    20190807:  تاريخ ، 6478  2024/8/17 حتى سارى  المغازى احمد مبروك رضا -  52

 33068   برقم    20190807:  تاريخ ، 6486  2001/8/26 حتى سارى  بكر ابو هللا فتح مصطفى -  53



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 33068   برقم    20190807:  تاريخ ، 6487  2006/8/26 حتى سارى  بكر ابو هللا فتح مصطفى -  54

 33068   برقم    20190807:  تاريخ ، 6488  2011/8/26 حتى سارى  بكر ابو هللا فتح مصطفى -  55

 33068   برقم    20190807:  تاريخ ، 6489  2016/8/26 حتى سارى  بكر ابو هللا فتح مصطفى -  56

 33068   برقم    20190807:  تاريخ ، 6490  2021/8/26 حتى سارى  بكر ابو هللا فتح مصطفى -  57

 66368   برقم    20190807:  تاريخ ، 6492  2022/10/23 حتى سارى  منصور سالم محمد لبيب محمد -  58

 59069   برقم    20190807:  تاريخ ، 6491  2024/2/4 حتى سارى  سالم عبدالمنعم محفوظ فتوح -  59

 69375   برقم    20190807:  تاريخ ، 6466  2024/3/13 حتى سارى  عبدهللا محمد احمد دالعظيمعب راويه -  60

 50598   برقم    20190807:  تاريخ ، 6477  2024/5/30 حتى سارى  عمرو فؤاد احمد محمد -  61

 61003   برقم    20190807:  تاريخ ، 6479  2020/  3/  7 حتى سارى  الطنطاوى حسين خليفة حسن بثينه -  62

 65057   برقم    20190807:  تاريخ ، 6472  2022/3/1 حتى سارى  عمرو محمد فؤاد عبدالفتاح -  63

 42060   برقم    20190807:  تاريخ ، 6480  2024/  4/  14 حتى سارى  داود حسن محمد ايهاب -  64

 54499   برقم    20190808:  تاريخ ، 6495  2021/8/8 حتى سارى  هيكل ابراهيم محمد عبدالمنعم محمود -  65

 69114   برقم    20190808:  تاريخ ، 6517  2024/2/5 حتى سارى  عبده محمد جابر العطافى نادر -  66

 43268   برقم    20190808:  تاريخ ، 6498  2014/12/3 حتى سارى  على ابوشعيشع محمد عبداللطيف -  67

 43268   برقم    20190808:  تاريخ ، 6499  2019/12/3 حتى سارى  على ابوشعيشع محمد عبداللطيف -  68

 49423   برقم    20190808:  تاريخ ، 6502  2013/9/16 حتى سارى  العال عبد عمر ابراهيم وليد -  69

 49423   برقم    20190808:  تاريخ ، 6503  2018/9/16 حتى سارى  العال عبد عمر ابراهيم وليد -  70

 49423   برقم    20190808:  تاريخ ، 6504  2023/9/16 حتى سارى  العال عبد عمر ابراهيم وليد -  71

 65917   برقم    20190808:  تاريخ ، 6523  2022/ 8/  13 حتى سارى  عبداللطيف منصور عبدالحكيم محمد -  72

 43054   برقم    20190815:  تاريخ ، 6534  2014/11/1 حتى سارى  الرفاعى على احمد محمد أحمد -  73

 43054   برقم    20190815:  تاريخ ، 6535  2019/11/1 حتى سارى  الرفاعى على احمد محمد أحمد -  74

 54869   برقم    20190815:  تاريخ ، 6529  2021/11/4 حتى سارى  مصطفى محمود محمد محمود -  75

 28661   برقم    20190815:  تاريخ ، 6527  2022/11/15 حتى سارى  السيد البديع عبد السيد -  76

 51350   برقم    20190818:  تاريخ ، 6542  2014/11/29 حتى سارى  سكوت السيد رمضان الظريف عمرو -  77

 51350   برقم    20190818:  تاريخ ، 6543  2019/11/29 حتى سارى  سكوت السيد رمضان الظريف عمرو -  78

 47305   برقم    20190818:  تاريخ ، 6578  2022/4/7 حتى سارى  الخياط حسن على وحيد -  79

 30778   برقم    20190818:  تاريخ ، 6569  2024/8/2 حتى سارى  العربى محمد مسعد احمد -  80

 41129   برقم    20190818:  تاريخ ، 6570  2023/11/12 حتى سارى  عبدالعزيز عطيه محمد عبدالباري -  81



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 38434   برقم    20190818:  تاريخ ، 6554  2007/  3/  18 حتى سارى  عليوه بدوى احمد ماجد -  82

 38434   برقم    20190818:  تاريخ ، 6555  2012/  3/  18 حتى سارى  عليوه بدوى احمد ماجد -  83

 38434   برقم    20190818:  تاريخ ، 6556  2017/  3/  18 حتى سارى  عليوه بدوى احمد ماجد -  84

 38434   برقم    20190818:  تاريخ ، 6557  2022/  3/  18 حتى سارى  عليوه بدوى احمد ماجد -  85

 16911   برقم    20190818:  تاريخ ، 6537  2024/8/21 حتى سارى  اسماعيل غنيم غنيم -  86

 69265   برقم    20190818:  تاريخ ، 6583  2024/2/27 حتى سارى  عبدهللا ابراهيم السيد محمد احمد -  87

 59297   برقم    20190818:  تاريخ ، 6546  2024/  3/  18 حتى سارى  حامد عبدالفتاح محمد حامد -  88

 66696   برقم    20190818:  تاريخ ، 6572  2022/12/20 حتى سارى  االمام محمد محمد ابواليزيد عبدالعزيز -  89

 50775   برقم    20190818:  تاريخ ، 6544  2024/7/12 حتى سارى  على عبدالوهاب جالل سامى -  90

 28252   برقم    20190818:  تاريخ ، 6566  2022/7/30 حتى سارى  كشك حسن هللا عوض زينب -  91

 59946   برقم    20190819:  تاريخ ، 6588  2024/7/30 حتى سارى  عبدهللا احمد احمد سعاد -  92

 62037   برقم    20190819:  تاريخ ، 6605  2020/9/27 حتى سارى  المهدى عبدالمجيد ماهر عزت -  93

 63363   برقم    20190819:  تاريخ ، 6620  2021/6/8 حتى سارى  موسى حسن على فاروق ايمان -  94

 60788   برقم    20190819:  تاريخ ، 6619  2020/1/27 حتى سارى  جبريل هللا تحف ابراهيم رأفت -  95

 52881   برقم    20190819:  تاريخ ، 6614  2015/10/9 حتى سارى  متولى محمد السيد طارق -  96

 52881   برقم    20190819:  تاريخ ، 6615  2020/10/9 حتى سارى  متولى محمد السيد طارق -  97

 30854   برقم    20190819:  تاريخ ، 6602  2024/8/27 حتى سارى  جعوان  ابراهيم ياقوت مسعد -  98

 64235   برقم    20190819:  تاريخ ، 6610  2021/10/9 حتى سارى  بكر  اسماعيل الغريب اسماعيل -  99

 48662   برقم    20190820:  تاريخ ، 6660  2023/3/18 حتى سارى  الشريف عبدالفتاح فؤاد احمد/  الى تعدل -  100

 48662   برقم    20190820:  تاريخ ، 6660  2023/3/18 حتى سارى  الشريف يوسف عبدالفتاح فؤاد احمد -  101

 63085   برقم    20190820:  تاريخ ، 6661  2021/5/3 حتى سارى  الموافى على عبدالمولى عبدالجابر -  102

 70354   برقم    20190820:  تاريخ ، 6657  2024/8/28 حتى سارى  احمد سيد عبدالرؤف محمد رضا -  103

 42508   برقم    20190820:  تاريخ ، 6652  2019/7/12 حتى سارى  دوير عبدالمجيد عبدهللا محمد -  104

 42508   برقم    20190820:  تاريخ ، 6653  2024/7/12 حتى سارى  دوير عبدالمجيد عبدهللا محمد -  105

 62363   برقم    20190820:  تاريخ ، 6676  2020/12/7 حتى سارى  احمد عبدالكريم رجب عماد -  106

 52707   برقم    20190820:  تاريخ ، 6644  2020/8/31 حتى سارى  مصطفى عباس حسين محمد -  107

 55133   برقم    20190820:  تاريخ ، 6642  2016/12/16 حتى سارى  الفيومى المطلب عبد الشرنوبى محمد -  108

 55133   برقم    20190820:  تاريخ ، 6643  2021/12/16 حتى سارى  الفيومى المطلب عبد الشرنوبى محمد -  109



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 43656   برقم    20190820:  تاريخ ، 6667  2020/2/21 حتى سارى  الشراكى ابراهيم عبدالعاطى محمد -  110

 60085   برقم    20190820:  تاريخ ، 6638  2024/9/1 حتى سارى  البتانونى احمد السيد حنان -  111

 59399   برقم    20190820:  تاريخ ، 6655  2019/4/8 حتى سارى  حجاج على السعيد على طارق -  112

 59399   برقم    20190820:  تاريخ ، 6656  2024/4/8 حتى سارى  حجاج على السعيد على طارق -  113

 70342   برقم    20190820:  تاريخ ، 6669  2024/8/24 حتى سارى  حجاج على السعيد على طارق -  114

 63057   برقم    20190821:  تاريخ ، 6696  2021/  5/  2 حتى سارى  جمعه محمد عبدالمنعم احمد -  115

 37696   برقم    20190821:  تاريخ ، 6726  2006/10/2 ىحت سارى  حسين محمود عبدهللا احمد -  116

 37696   برقم    20190821:  تاريخ ، 6727  2011/10/2حتى سارى  حسين محمود عبدهللا احمد -  117

 37696   برقم    20190821:  تاريخ ، 6728  2016/10/2 حتى سارى  حسين محمود عبدهللا احمد -  118

 37696   برقم    20190821:  تاريخ ، 6729  2021/10/2 حتى سارى  حسين محمود عبدهللا احمد -  119

 45054   برقم    20190821:  تاريخ ، 6692  2010/  11/  27 حتى سارى  خضر على ربيع سمير -  120

 45054   برقم    20190821:  تاريخ ، 6693  2015/  11/  27حتى سارى  خضر على ربيع سمير -  121

 45054   برقم    20190821:  تاريخ ، 6694  2020/  11/  27 حتى سارى  خضر على ربيع سمير -  122

 68775   برقم    20190821:  تاريخ ، 6698  2023/12/15 حتى سارى  سالم غازى احمد اسامه -  123

 49202   برقم    20190821:  تاريخ ، 6687  2021/10/12 حتى سارى  حسنين محمد محمد كامل -  124

 70059   برقم    20190821:  تاريخ ، 6708  2024/  6/  22 حتى سارى  صالح محمود عبدالحميد اسالم -  125

 54002   برقم    20190821:  تاريخ ، 6703  2021/5/10 حتى سارى  خيرهللا عبدالقوى عبدالواحد احمد -  126

 53831   برقم    20190821:  تاريخ ، 6684  2016/4/12 حتى سارى  مهيا ابراهيم محمد محمد عالء -  127

 53831   برقم    20190821:  تاريخ ، 6685  2021/4/12 حتى سارى  مهيا ابراهيم محمد محمد عالء -  128

 42976   برقم    20190821:  تاريخ ، 6679  2014/10/20 حتى سارى  العسيلى سليمان محمد السالم عبد -  129

 42976   برقم    20190821:  تاريخ ، 6680  2019/10/20 حتى سارى  العسيلى سليمان محمد السالم عبد -  130

 66660   برقم    20190821:  تاريخ ، 6695  2022/12/16 حتى سارى  يوسف الشيخ عنتر مصطفى محمد -  131

 32019   برقم    20190821:  تاريخ ، 6699  2020/8/18 حتى سارى  عازر لبيب ساميه -  132

 49202   برقم    20190821:  تاريخ ، 6686  2024/7/28 حتى سارى  حسنين  محمد محمد كامل/  الى تعدل -  133

 49202   برقم    20190821:  تاريخ ، 6686  2024/7/28 حتى سارى  حسانين محمد محمد كامل -  134

 59413   برقم    20190821:  تاريخ ، 6718  2019/ 4/  12 حتى سارى  عبدالسالم صالح الشحات صالح -  135

 58241   برقم    20190821:  تاريخ ، 6707  2023/25 حتى سارى  الدين شرف محمد ياسرعبدالجواد -  136

 47485   برقم    20190821:  تاريخ ، 6690  2022/5/19 حتى سارى  الفاضل شحاته على حسن رضا -  137



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 46827   برقم    20190821:  تاريخ ، 6733  2021/11/10 حتى سارى  السنبارى يوسف مصباح لسيدا محمد -  138

 67984   برقم    20190821:  تاريخ ، 6732  2023/7/9 حتى سارى  هللا حرز مصطفى رمضان محمد سمر -  139

 59043   برقم    20190822:  تاريخ ، 6771  2024/  2/  1 حتى سارى  بدوى احمد محمد احمد -  140

 51597   برقم    20190822:  تاريخ ، 6739  2020/1/17 حتى سارى  سويلم على محمد الدسوقى ابراهيم -  141

 68115   برقم    20190822:  تاريخ ، 6752  2023/  8/  18 حتى سارى  الشيتانى طلحه السيد السيد هانى -  142

 70248   برقم    20190822:  تاريخ ، 6760  2024/  8/  6 حتى سارى  لدعدرا احمد مسعد سعد حسن -  143

 56374   برقم    20190822:  تاريخ ، 6743  2017/8/13 حتى سارى  العيونى احمد عبدالفتاح حميده فتوح -  144

 56374   برقم    20190822:  تاريخ ، 6744  2022/8/13 حتى سارى  العيونى احمد عبدالفتاح حميده فتوح -  145

 59413   برقم    20190822:  تاريخ ، 6719  2024/  4/  12 حتى سارى  عبدالسالم صالح الشحات صالح -  146

 57549   برقم    20190822:  تاريخ ، 6763  2018/5/3 حتى سارى  ابوالعطا عبدالجواد فهمى فكرى -  147

 57549   برقم    20190822:  تاريخ ، 6764  2023/5/3 حتى سارى  طاابوالع عبدالجواد فهمى فكرى -  148

 65409   برقم    20190822:  تاريخ ، 6766  2022/4/29 حتى سارى  يوسف ابوالعنين عبدالمولى عونى -  149

 64473   برقم    20190822:  تاريخ ، 6756  2021/  11/  17 حتى سارى  هللا فرج ابراهيم عبداللطيف محمد -  150

 49409   برقم    20190822:  تاريخ ، 6722  2013/  9/  13 سارىحتى  حلوه محمد ابراهيم احمد -  151

 49409   برقم    20190822:  تاريخ ، 6723  2018/  9/  11 حتى سارى  حلوه محمد ابراهيم احمد -  152

 49409   برقم    20190822:  تاريخ ، 6724  2023/  9/  13 حتى سارى  حلوه محمد ابراهيم احمد -  153

 59043   برقم    20190822:  تاريخ ، 6772  2024/  7/  26 حتى سارى  بدوى احمد محمد احمد -  154

 68199   برقم    20190822:  تاريخ ، 6779  2023/   9/  3 حتى سارى  غازى احمد رجب صالح -  155

 70338   برقم    20190825:  تاريخ ، 6799  2024/8/25 حتى سارى  عيد محمود صابر محمود -  156

 42016   برقم    20190825:  تاريخ ، 6791  2009/  4/  4 حتى سارى  ابوهنطش حسن محمد محرم -  157

 42016   برقم    20190825:  تاريخ ، 6792  2014/  4/  4 حتى سارى  ابوهنطش حسن محمد محرم -  158

 42016   برقم    20190825:  تاريخ ، 6793  2019/  4/  4 حتى سارى  ابوهنطش حسن محمد ممحر -  159

 42016   برقم    20190825:  تاريخ ، 6794  2024/  4/  4 حتى سارى  ابوهنطش حسن محمد محرم -  160

 67958   برقم    20190825:  تاريخ ، 6819  2023/7/2 حتى سارى  عبدالدايم على فرج ابراهيم -  161

 51664   برقم    20190825:  تاريخ ، 6824  2020/2/5 حتى سارى  محمد ابراهيم عبدالفتاح منى -  162

 67958   برقم    20190825:  تاريخ ، 6820  2023/8/19 حتى سارى  عبدالدايم على فرج ابراهيم -  163

 70058   برقم    20190826:  تاريخ ، 6829  2024/6/22 حتى سارى  جابر اسماعيل السيد الغريب -  164

 43960   برقم    20190826:  تاريخ ، 6850  2010/  4/  16 حتى سارى  تركى احمد محمود سالم مروة -  165



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 43960   برقم    20190826:  تاريخ ، 6851  2015/  4/  16 حتى سارى  تركى احمد محمود سالم مروة -  166

 43960   برقم    20190826:  تاريخ ، 6852  2020/  4/  16 حتى سارى  تركى احمد محمود سالم مروة -  167

 29416   برقم    20190826:  تاريخ ، 6842  2018/  6/  4 حتى سارى  الدبشه فتحى احمد -  168

 29416   قمبر    20190826:  تاريخ ، 6843  2023/  6/  4 حتى سارى  الدبشه فتحى احمد -  169

 60878   برقم    20190826:  تاريخ ، 6839  2020/2/14 حتى سارى  مصطفى وهبه مجاهد أحمد شريف -  170

 68422   برقم    20190826:  تاريخ ، 6847  2023/10/22 حتى سارى  البهلول رمضان محمد ايمن -  171

 58766   برقم    20190826:  تاريخ ، 6860  2018/  12/  17 حتى سارى  مؤمن محمد عبدالهادى السيد -  172

 58766   برقم    20190826:  تاريخ ، 6861  2023/   12/  17 حتى سارى  مؤمن محمد عبدالهادى السيد -  173

 33844   برقم    20190826:  تاريخ ، 6855  2007/  5/  26 حتى سارى  منيسى عبدالحميد فهمى -  174

 33844   برقم    20190826:  تاريخ ، 6856  2012/  5/  26 حتى سارى  منيسى عبدالحميد فهمى -  175

 33844   برقم    20190826:  تاريخ ، 6857  2017/  5/  26 حتى سارى  منيسى عبدالحميد فهمى -  176

 33844   برقم    20190826:  تاريخ ، 6858  2022/  5/  26 حتى سارى  منيسى عبدالحميد فهمى -  177

 67264   برقم    20190827:  تاريخ ، 6899  2023/3/13 حتى سارى  دوير على رمضان ابراهيم -  178

 69442   برقم    20190827:  تاريخ ، 6897  2024/3/18 حتى سارى  الطنانى نصر محمد احمد -  179

 68829   برقم    20190827:  تاريخ ، 6875  2023/12/26 تىح سارى  الكرداوى احمد  الشربينى احمد رضا -  180

 67409   برقم    20190827:  تاريخ ، 6874  2023/  4/  1 حتى سارى  الزعويلى ممدوح عوض وائل -  181

 59577   برقم    20190827:  تاريخ ، 6878  2019/  5/  17 حتى سارى  جمعة أحمد محمد سالم -  182

 59577   برقم    20190827:  تاريخ ، 6879  2024/  5/  17 حتى سارى  جمعة أحمد محمد سالم -  183

 70357   برقم    20190827:  تاريخ ، 6876  2024/8/28  حتى سارى  شحاته جرجس رمزى فؤاد ماريو -  184

 68521   برقم    20190827:  تاريخ ، 6894  2023/  11/  6 حتى سارى  بليله حسين راغب عبدالعليم عبدالعليم -  185

 57879   برقم    20190828:  تاريخ ، 6934  2018/6/22 حتى سارى  السعدنى احمد السيد احمد -  186

 57879   برقم    20190828:  تاريخ ، 6935  2023/6/22 حتى سارى  السعدنى احمد السيد احمد -  187

 69048   برقم    20190828:  تاريخ ، 6931  2024/1/28 حتى سارى  السبيعى عبدالباقى حسن حسن احمد -  188

 69688   برقم    20190828:  تاريخ ، 6952  2024/4/16 حتى سارى  الدسوقى سليمان محمد عبدالواحد محمد -  189

 58862   برقم    20190828:  تاريخ ، 6947  2019/1/5 حتى سارى  احمد سيد عبدالحميد عبدالمعبود محمد -  190

 58862   برقم    20190828:  تاريخ ، 6948  2024/1/5 حتى سارى  احمد سيد عبدالحميد عبدالمعبود محمد -  191

 67821   برقم    20190828:  تاريخ ، 6945  2023/6/2 حتى سارى  حسن عبدالجواد عبدالجواد السعيد -  192

 58881   برقم    20190828:  تاريخ ، 6937  2024/  1/  8 حتى سارى  عبدالاله سالم احمد سوريا -  193



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 61111   برقم    20190828:  تاريخ ، 6943  2020/3/24 حتى سارى  الشراكى محمد محمود احمد محمود -  194

 70034   برقم    20190828:  تاريخ ، 6925  2024/6/16 حتى سارى  غانم محمد محمود النصر سيف محمد -  195

 65710   برقم    20190828:  تاريخ ، 6933  2022/6/27 حتى سارى  رسول محمد رسول ابراهيم امانى -  196

 34781   برقم    20190828:  تاريخ ، 6949  2019/  2/  10 حتى سارى  رمضان على قاسم محمد -  197

 34781   برقم    20190828:  تاريخ ، 6950  2024/  2/  10 حتى سارى  رمضان على قاسم محمد -  198

 66799   برقم    20190828:  تاريخ ، 6907  2023/  1/  13 حتى سارى  مغازى عبدالرازق جالل عتاب -  199

 65185   برقم    20190829:  تاريخ ، 6965  2022/3/22حتى سارى  ابوزيد محمد يوسف نهاد -  200

 34491   برقم    20190829:  تاريخ ، 6953  2023/8/26 حتى سارى  فوده محمد نصر نجاه -  201

 68849   برقم    20190829:  تاريخ ، 6974  2023/12/30 حتى سارى  السيد محمد عطيه خالد اسماء -  202

 39022   برقم    20190829:  تاريخ ، 6966  2022/7/27 حتى سارى  صحصاح شلبى رشدى عادل/الى تعدل -  203

 39022   برقم    20190829:  تاريخ ، 6966  2022/7/27 حتى سارى  صحصاح شلبى مرشدى عادل -  204

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 50776   برقم    20190804:  تاريخ ، 6363  2024/7/12 حتى سارى  وشركاه محمدين محمود -  1

 65521   برقم    20190819:  تاريخ ، 6612  2024/10/26 حتى سارى  وشركاه عبدالكريم دمحم جمال محمد -  2

 65521   برقم    20190819:  تاريخ ، 6612  2024/10/26 حتى سارى  فارما افريقيا جلوبال -  3

 23481   برقم    20190819:  تاريخ ، 6595  2022/3/23 حتى سارى  وشركاه جفور قاسم السيد ابراهيم -  4

 32784   برقم    20190825:  تاريخ ، 6798  2021/5/2 حتى سارى  وشركاه شحاته محمد شحاته رجب -  5

 33566   برقم    20190825:  تاريخ ، 6808  2023/  8/  22 حتى سارى  وشريكه الدقدوقى حمدى وليد -  6

 33566   برقم    20190825:  تاريخ ، 6708  2022/  2/  26 حتى سارى  وشركاه الدقدوقى حمدى -  7

 33566   برقم    20190825:  تاريخ ، 6708  2022/  2/  26 حتى سارى  وشريكه الدقدوقى حمدى وليد*  الى تعدل -  8

 33566   برقم    20190825:  تاريخ ، 6708  2022/  2/  26 حتى سارى  وشريكه الدقدوقى حمدى -  9

 33566   برقم    20190825:  تاريخ ، 6708  2022/  2/  26 حتى سارى  وشركاه الدقدوقى حمدى -  10

 33566   برقم    20190825:  تاريخ ، 6708  2022/  2/  26 حتى سارى  وشريكه الدقدوقى حمدى وليد*  الى تعدل -  11

 33566   برقم    20190825:  تاريخ ، 6708  2022/  2/  26 حتى سارى  وشريكه الدقدوقى حمدى -  12

 33566   برقم    20190825:  تاريخ ، 6708  2022/  2/  26 حتى سارى  وشركاه الدقدوقى حمدى -  13



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 33566   برقم    20190825:  تاريخ ، 6708  2022/  2/  26 حتى سارى  وشريكه الدقدوقى حمدى وليد*  الى تعدل -  14

 33566   برقم    20190825:  تاريخ ، 6708  2022/  2/  26 حتى سارى  وشريكه الدقدوقى حمدى -  15

 30205   برقم    20190828:  تاريخ ، 6914  2024/  2/  1 حتى سارى  وشركاه صالح حجازى محمد -  16

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 31414   برقم    20190827:  تاريخ ، الرهن شطب  عيد محمد احمد محمود -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


