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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محل عن 67445 برقم 20191010 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل على احمد احمد عبدالباسط -  1

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

 خليل ىعل على احمد احمد السيد بملك - المركز شارع الحامول:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابه

 محل عن 67445 برقم 20191010 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل على احمد احمد عبدالباسط -  2

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

 خليل على احمد احمد عبدالباسط بملك العنتراوى بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابه

 تشكيل ورشة عن 87439 برقم 20191028 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى على الصاوى ابراهيم -  3

 على الصاوى ابراهيم احمد/ بملك مسير سخا طريق- يونس 0ع:  بجهة ، معادن

 ورشه عن 87390 برقم 20191023 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد صبحى مصطفى -  4

 محمد عبدالسالم رشدى امال بملك - الوزرايه:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره

 وتغليف تعبئه عن 40294 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجريدى مسعد مسعد هيام -  5

 غالب احمد فرج بسيونى بملك - ابوغالب:  بجهة ، غذائيه مواد وتوزيع

 وتغليف تعبئه عن 40294 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجريدى مسعد مسعد هيام -  6

 غالب فرج بسيونى بملك غالب ابو بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، غذائيه مواد وتوزيع

 مطعم عن 87457 برقم 20191029 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد احمد يوسف احمد شريف -  7

 الحداد احمد يوسف احمد شريف/ بملك الطويل الكوم:  بجهة ، وساخنه بارده ومشروبات

 ماشيه تربيه حظيره عن 87243 برقم 20191009 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد على هالل -  8

 عالم شعبان محمد نجاح - بملك - الجديه63:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار

 ادارة عن 87281 برقم 20191014 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده السيد محمد ابراهيم امجد -  9

 محمد صقر مصطفى ساميه/ بملك ابشان:  بجهة ، والحلويات والمشروبات االكل وعربات والكافيهات المطاعم وتاسيس

 عن 87407 برقم 20191024 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزورى السيد رياض عطيه عادل -  10

 السيد رياض عطيه ناجى كبمل - السالهيب - عزبه:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره

 رئيسى عن 68231 برقم 20191024 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه السعود ابو كمال احمد -  11

 القن فريد المجيد عبد/ بملك االسماك صائدى جمعية- الغربى الموقف- بلطيم:  بجهة ، سيارات خدمة مركز/  اخر

 رئيسى عن 68231 برقم 20191024 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه السعود ابو كمال احمد -  12

 عطيه ابوالسعود كمال/ بملك الحدود حرس امام-المصيف طريق- بلطيم بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، سيارات خدمة مركز/  اخر

 عن 87428 برقم 20191028 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شكر العطافى يوسف يوسف احمد -  13

 الروينى ابراهيم محمد محمد بملك 47ال دوران - الذهبيه اللؤلؤه برج 35 القطعه:  بجهة ، عقارى واستثمار عامه مقاوالت مكتب

 بيع عن 87458 برقم 20191029 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى منصور ايوب منصور -  14

 الدور-اللؤلؤة برج:  بجهة ، الغير لدى والتصنيع االدوية عدا فيما التجميل ومستحضرات الغذائية المكمالت وشراء وتعبئة وتوزيع

 عبده قطب صبحى وليد/ بملك روينة سكة ش- الثالث
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 عن 87484 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدفراوى محمد عبدالصبور احمد -  15

 الدفراوى محمد عبدالصبور احمد/ بملك متبول كفر:  بجهة ، دواجن مزرعة

 محل عن 75200 برقم 20191015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خيرهللا عبدربه السيد زينات -  16

 طه محمد عبده فرج احمد بملك - الصغرى المنشاه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره/  بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 75200 برقم 20191015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خيرهللا عبدربه السيد زينات -  17

 الدستى محمد السيد احمد بملك - نشرت:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره/  بنشاط اخر رئيسى

 تجميع عن 87317 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد محمود شعبان محمد -  18

 عبدالحميد محمود شعبان/بملك العباسية:  بجهة ، البان

 عن 87256 برقم 20191010 ىف قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان المغازى محمد السيد رائد -  19

 حسن عبدالجليل عبدالمحسن عطيات/ بملك التابعى عزبة- االبعاديه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 تربية حظيرة عن 87377 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بريك على حسن حسام -  20

 بريك على حسن/ بملك بشيقة:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشية

 مكتب عن 87447 برقم 20191029 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامة للمقاوالت الزاهى -  21

 الزاهى محمد فتوح/ بملك بطيطه:  بجهة ، عامة مقاوالت

 عن 87332 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور غانم احمد ابراهيم على -  22

 منصور غانم احمد ابراهيم بملك - سن ام - الزقم:  بجهة ،(  مواشى مزرعه)  مواشى حظيره

 حبوب تجاره عن 87389 برقم 20191023 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد محمد حامد -  23

 سيداحمد محمد عبدهللا بملك - 5 محطه تيره:  بجهة ، واعالف

 تجارة عن 87396 برقم 20191023 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود يوسف عبدالفتاح احمد -  24

 حواس عبده فوزى جالل/ بملك القرضا- السرايا ش:  بجهة ، منزلية ادوات

 تربيه حظيره عن 87404 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد السيد عماد -  25

 احمد محمد السيد بملك - المعموره10 قريه:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه

 نظارات عن 87208 برقم 20191007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القطان مصطفى سعد عادل خالد -  26

 الهنداوى على محمد هشام - بملك اباظه مسجد امام:  بجهة ، شمسيه

 بقاله تجاره عن 87207 برقم 20191007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربينى لطفى محمد سوميه -  27

 متولى الشربينى لطفى فايز - بملك البنا قريه:  بجهة ،

 عن 87238 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح عبدالعظيم عبدالمنعم حماده -  28

 خميس محمد حسن/ بملك زيدان قرية:  بجهة ، ترزى

 مواد تجارة عن 87239 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم السيد صابر يوسف -  29

 سالم السيد صابر/ بملك المنصور 54 ةقري:  بجهة ، بناء

 عن 87287 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن هللا عوض طلبه حسين محمد -  30

 عبدالرحمن عيد عبدالجيد فرح بملك - الرصيف:  بجهة ، واالعالف الحبوب تجاره

 87360 برقم 20191022 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين سيف احمد سيد السيد ابراهيم احمد -  31

 سيف احمد سيد السيد ابراهيم/ بملك  الزراعة مدرسة ش- 2 رقم عقار:  بجهة ، عقارى واستثمار عامة مقاوالت مكتب عن
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 معرض عن 87418 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فريج ابوالمجد سعد وجيه -  32

 فريج ابوالمجد سعد محمد - بملك - االحمر الكوم - بلطيم:  بجهة ، السيارات لتجاره

 مواد وبيع تعبئة عن 87420 برقم 20191027 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى فرج سالم رابعه -  33

 عبدالحى عبدالحى عبدالهادى ابراهيم/ بملك كفرالطايفة:  بجهة ، والزيت الملح عدا ما غذائية

 تجاره عن 87197 برقم 20191003 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف عبدالرسول ابراهيم صبحى -  34

 البحيرى ورثه - بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، مكتبيه ادوات

 بيع عن 87320 برقم 20191017 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تراب عبدالحميد سعيد الدين ضياء -  35

 تراب عبدالحميد سعيد احمد/ بملك كفرالمرازقة:  بجهة ،( الملح عدا فيما) غذائية مواد وتعبئة

 تجارة عن 87347 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده عوض محمد السيد ابراهيم -  36

 الجعار احمد ابراهيم محمد عبير/ بملك البرلس- الخاشعة- بلطيم:  بجهة ، سيارات غيار قطع

/  اخر رئيسى عن 86665 برقم 20191002 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا حمدى احالم -  37

 عبدالجواد عبدالفتاح عصام محمد - بملك الديبه ميت:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

/  اخر رئيسى عن 86665 برقم 20191002 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا حمدى احالم -  38

 عبدالفتاح عصام محمد - بملك الديبه ميت بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 بدالجوادع

 رئيسى عن 62756 برقم 20191022 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالوهاب عباس عزه -  39

 عبدالوهاب حسين عباس محمد/ بملك الطيبة قرية:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية حظيرة/  اخر

 تجاره عن 87294 برقم 20191015 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى عبدالعاطى ابراهيم رانيا -  40

 غانم على على اسماعيل بسيونى بملك - المهندس النبوى شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 تجارة عن 87331 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بنات عطيه مصطفى فاطمه -  41

 الشاذلى عامر عبدهللا ماجد/ بملك 7 طلمبات:  بجهة ، واعالف حبوب

 رئيسى عن 62756 برقم 20191022 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالوهاب عباس عزه -  42

 عبدالوهاب عباس عزه/ ملك السحايت قرية بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية حظيرة/  اخر

 حسين

 عن 87414 برقم 20191024 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوخطيطه عبدالعزيز محمد محمود هيثم -  43

 مرزوق محمد رمضان محمد احمد بملك - النقراشى شارع االودن عماره 19:  بجهة ، االدويه عدا فيما طبيه مستلزمات

 معرض عن 87175 برقم 20191001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وصفى ابراهيم ايمن محمد -  44

 الخطيب احمد المهدى سمير/ بملك كلش عزبة:  بجهة ، السيارات لتجارة

 نظارات بيع عن 87210 برقم 20191007 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمود احمد نوره -  45

 الشيتانى احمد محمد توفيق - بملك المهندس النبوى شارع:  بجهة ، شمسيه

 حظيره عن 87221 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى محمد موسى عبدالمنعم -  46

 موسى محمد موسى - بملك السحايت - ابيس عزبه:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه تربيه

 ، احذيه بيع عن 87242 برقم 20191009 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف بدير بديرمحمد -  47

 عطيه سليمان عبدالعزيز ايمان بملك - الشرقى المجاز:  بجهة
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 زيوت عن 87246 برقم 20191009 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زغلول على محمد المتولى نجالء -  48

 جابر مبروك عبده سناء/ بملك المنصور 36 قرية:  بجهة ، وشحوم

 تجاره عن 87298 برقم 20191015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان عبدالهادى زكى محمود -  49

 مصطفى عبدالمنعم سعيده بملك - الرصيف:  بجهة ، البقاله

 عمل ورشه عن 87309 برقم 20191016 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى ابراهيم عبدهللا اميره -  50

 ادم غازى ابراهيم عبدهللا بملك - مسير - السيوفى عزبه:  بجهة ، بالستيك تقطيع

 ، كافتريا عن 87480 برقم 20191030 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر عباس حميده رمضان -  51

 محمد على محمد عادل بملك - الغزل مصنع شارع:  بجهة

 عن 87199 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور احمد خليل على الدين بهاء -  52

 منصور احمد خليل على - بملك المستشفى شارع/  البلد قلين:  بجهة ، سياحى مخبز

 عن 87188 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم محمد عبدالسالم محمود -  53

 بركات عبدالسالم محمد عبدالسالم - بملك الكبرى فرج عزبه:  بجهة ، اعالف تجاره

 ، ارز فراكة عن 87346 برقم 20191021 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى احمد السيد احمد -  54

 غازى احمد السيد احمد/ بملك شوشو فيال خلف ناصر منشأة:  بجهة

 تربيه حظيره عن 87257 برقم 20191013 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على طه حامد احمد -  55

 عبدالخالق على طه حامد بملك - المناوفه:  بجهة ، وتجارتها وادرارااللبان مواشى

 تجاره عن 87266 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالحميد صالح محمد -  56

 عثمان حسن محمد محمد بملك - المركز شارع:  بجهة ،(  الكمبيوتر عدا فيما)  منزليه وادوات كهربائيه اجهزه وتوريد وتوزيع

 قطع عن 87465 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالعزيز عبدالمنعم شريف -  57

 الطنطاوى البدراوى فتحى هانى/ بملك  السعيد حامول:  بجهة ، سيارات غيار

 تجارة عن 87401 برقم 20191023 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم حسن عبدالسالم حسن احمد -  58

 سالم حسن عبدالسالم صالح/ بملك متبول:  بجهة ، وبطاريات اطارات

 محاصيل تجاره عن 87409 برقم 20191024 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على عبدهللا غالى -  59

 احمد على عبدهللا بملك - المنصور 77 قريه:  بجهة ، واعالف زراعيه

/  اخر رئيسى عن 57722 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا محمد كمال محمد -  60

 عمارة 1 شقه الدولى رافد طريق-بلطيم:  بجهة ، وتركيب وصيانة حفر ومعدات النشاط ذات فى وتوريدات عامة مقاوالت مكتب

 الفقى عطوه عبدالحميد محمد/ بملك القومى االسكان مشروع 11

 تربيه حظيره عن 87462 برقم 20191030 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النادى احمد على جمال -  61

 النادى على احمد على بملك - سن ام - ابوشريف:  بجهة ، مواشى

 مكتب عن 87250 برقم 20191010 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامه للمقاوالت مرشدى -  62

 مرشدى عبدالعاطى مرشدى العاطى عبد بملك - التجاريين تقسيم:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات متكامله مقاوالت

 اخر رئيسى عن 47880 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيقى التهامى فتوح محمد -  63

 البسيقى التهامى فتوح التهامى/ بملك عمير شباس- 2 رقم محل:  بجهة ، ومحاجر مناجم/ 

 اخر رئيسى عن 47880 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيقى التهامى فتوح محمد -  64

 البسيقى التهامى فتوح التهامى/ بملك عمير شباس بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، ومحاجر مناجم/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ادوات بيع عن 87284 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب حامد احمد حمدى ليلى -  65

 حامد زكى خالد/ بملك الدينى المعهد ش- تريان:  بجهة ، منزلية

 مكتب عن 78327 برقم 20191017 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد اسماعيل زيد ابو وليد -  66

 عطيه عبدالعزيز عزه بملك - العامه النيابه تقسيم:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 87335 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عون محمد عبدالقادر محمد سامى -  67

 عون محمد عبدالقادر محمد/ بملك المنصور 77 قرية:  بجهة ، رخام ورشة

 ، البقاله تجاره عن 87334 برقم 20191020 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشرى على طه حسام -  68

 الجندى على كمال يسرى  بملك - البلد قلين:  بجهة

/  اخر رئيسى عن 57722 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا محمد كمال محمد -  69

- البنايين-بلطيم بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، وتركيب وصيانة حفر ومعدات النشاط ذات فى وتوريدات عامة مقاوالت مكتب

 شتا محمد كمال/ بملك البرلس

 تجاره عن 87216 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال عزت انور عالء -  70

 عمر عبدالعال عزت السيد - بملك المثلث:  بجهة ، اعالف

 عن 87232 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم مصطفى يوسف عبدالعزيز عمر -  71

 محمد ابراهيم السيد/ بملك الصوالحه:  بجهة ، الزراعية والمعدات االالت تجارة

 مكتب عن 87308 برقم 20191016 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز عمر السيد رانيا -  72

 الدين نور عبدالعزيز عمر السيد  بملك - الغربيه قضاعه/     بلطيم:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 20344 برقم 20191021 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق محمد محمد محمد مبروكه -  73

 محمد المتولى محمد تيسير بملك - الشهابيه - بلطيم:  بجهة ، واعالف حبوب وتجاره وتغليف تعبئه/  بنشاط اخر رئيسى محل

 عن 20344 برقم 20191021 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق محمد محمد محمد مبروكه -  74

 ملكها الشهابية بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، واعالف حبوب وتجاره وتغليف تعبئه/  بنشاط اخر رئيسى محل

 87259 برقم 20191013 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجليل ابراهيم الدسوقى ابراهيم عبدالمنعم -  75

 يزيد المتولى عايده بملك - ورهالث شارع:  بجهة ، موبيليا اكسسوار عن

 مقاوالت عن 87362 برقم 20191022 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتكاملة للمقاوالت الرفاعى -  76

 الرفاعى على محمد العابدين زين/ بملك تبارك برج- الوعظ تقسيم:  بجهة ، متكاملة

 عن 87497 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالسعود طلبه محمد عبدالفتاح احمد -  77

 خضر عبدالمنعم محمد حاتم بملك 2 تقسيم 108 شارع:  بجهة ،(  جى - دى)  موسيقيه االت تاجير

 مطعم عن 87376 برقم 20191022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح حميده عبدالسالم اشرف -  78

 هللا عوض عبدالعاطى سعد سعد سوسن بملك - تيره غرب:  بجهة ، مشويات

 عن 87366 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده مبارك عبدالحميد مصطفى -  79

 سيف السعيد محمد بملك - ابوسكين:  بجهة ، الوميتال ورشه

 مقاوالت مكتب عن 87399 برقم 20191023 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد فوزى محمد على -  80

 احمد محمد فوزى محمد/ بملك العباسيه- دومه عزبة:  بجهة ، المعدات لتاجير

 ، وفاكهه خضر عن 87412 برقم 20191024 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه ابراهيم محمد احمد -  81

 ابوالفتوح محمد هشام - بملك - الكبرى فرج:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تجاره عن 87212 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم رمضان حمدى السيد -  82

 محمد ذكى عبدالباسط زينب - بملك المجد 50:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 عن 87248 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الروينى مصطفى ابراهيم على مصطفى -  83

 على عبدالمؤمن صالح بهيه بملك 50 المجد قريه:  بجهة ، البقاله تجاره

 تجارة عن 87295 برقم 20191015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزواوى ابوشعيشع على رمضان -  84

 غانم محمود عبداللطيف محمود/ بملك الربيع ابراج 7 عقار:  بجهة ، البقالة

 عن 87293 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيتانى بدوى اسماعيل عزت محد -  85

 الشيتانى اسماعيل عزت/ بملك المهندس النبوى ش:  بجهة ، مصوغات تجارة

 عن 87353 برقم 20191021 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب حسن محمد نحس على منى -  86

 رجب حسن محمد حسن على/بملك 36 قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 تربيه حظيره عن 87419 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السيد ابراهيم ابراهيم -  87

 احمد السيد ابراهيم ياسر - بملك - الحلميه قريه:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه

 مكتبه عن 87416 برقم 20191027 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزينى رمضان عزت اشرف -  88

 الزينى عبدالواحد رمضان عزت بملك - نشرت طويله:  بجهة ، مدرسيه وادوات

 تجاره عن 87410 برقم 20191024 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق على جابر محمد -  89

 حمد على محمد فرحات بملك - ايطاليا قريه:  بجهة ، البقاله

 استيراد مكتب عن 87304 برقم 20191016 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العبه محمد محمد احمد -  90

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

 الكاشف عبدالوهاب محمد صالح بملك - عمير شباس:  بجهة

 20191017 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتوريدات المتكامله والمقاوالت الهندسى للمكتب عثمان -  91

 يوسف عبدالحميد نجيب/ بملك نصره:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات متكاملة ومقاوالت هندسى مكتب عن 87319 برقم

 ورشة عن 87255 برقم 20191010 فى قيد ، 8000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السايس محمد احمد سعد الدسوقى -  92

 عبدالرحيم ابوالفتوح روحيه/ بملك زهران قرية:  بجهة ، الوميتال

 مكتب عن 87270 برقم 20191014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف عبدالجواد محمد احمد -  93

 نصر ابراهيم محمد طه بملك - مطروح سىمر شارع:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه ومقاوالت هندسى

 مكتب عن 87269 برقم 20191014 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجمى اسماعيل محمد اسماعيل -  94

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

 اسماعيل احمد محمد رضا بملك - غازى سيدى:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات والواردات

 ، حداده ورشه عن 87185 برقم 20191002 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسونه السيد حسين ليلى -  95

 ابوبكر كامل عبدالقادر - بملك عمير شباس:  بجهة

 عن 87275 برقم 20191014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى كامل حسن احمد جالل عمرو -  96

:  بجهة ،( الالزمة التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما) الكمبيوتر على التدريبية واالستشارات المعلومات تقنية مركز

 العاطى عبد ابراهيم السيد نبيلة/ بملك شمس عين ش

 مكتب عن 87446 برقم 20191029 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على فتحى صبحى محمود -  97

 السيد عبدالفتاح هدى بملك - متبول قريه:  بجهة ، وتوريداها عامه ومقاوالت - وميكانيكيه - كهربائيه توريدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تربية حظيرة عن 87486 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه حسن احمد محمد -  98

 القلينى عبدالرحمن احمد رشا/ بملك الكبرى المنشأة:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار ماشية

 تجاره عن 87223 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان حسن عادل نجالء -  99

 عبدالحليم يوسف عبدالحليم - بملك ثانى تعاون قريه:  بجهة ، زراعيه محاصيل

 نجارة ورشة عن 87230 برقم 20191009 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحطب السيد محمد احمد -  100

 ابوحطب محمد احمد شعبان/ بملك ابوطبل قرية:  بجهة ، يدوية

 عن 87234 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لبربرىا محمد حسين محمد محمد -  101

 محمد/ بملك الغابات- 7 قرية:  بجهة ،( واالسماك واللحوم والفاكهة والخضروات الغذائية المواد) وتبريد لحفظ وثالجة ثلج مصنع

 البربرى محمد حسين محمد

 عن 87314 برقم 20191016 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طعيمه محمد محمود حسين محمد -  102

 المرسى المتولى محمد نبيل بملك - شمس عين شارع:  بجهة ، جزاره

 عن 87344 برقم 20191021 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكاشف عبدالوهاب محمد صالح -  103

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

 العبه محمد محمد احمد/ بملك عمير شباس:  بجهة ، والواردات

 بيع عن 87369 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر على محمد احمد محمد -  104

 طوالن محمود زكريا حامد/ بملك الجديدة المحاربين ابراج- النخبة برج:  بجهة ، مراقبة كاميرات

 تجاره عن 87393 برقم 20191023 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتمان الدسوقى منصور محمد -  105

 العكش على عبدالنبى عبير بملك - كفرالمرازقه:  بجهة ،(  العسكريه المالبس فيماعدا)  جاهزه مالبس

 مزرعه عن 87461 برقم 20191030 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد عثمان امنه -  106

 احمد محمد عثمتن محمد بملك - 7 طلمبات:  بجهة ، مواشى تربيه

 بلدى مخبز عن 87191 برقم 20191002 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيقى على يوسف عالء -  107

 الحلوانى حسين السيد - بملك المحطه قلين - السنط:  بجهة ، كامل الى

 تجاره عن 87403 برقم 20191024 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيان عبدالعزيز عبدالسالم محمد -  108

 عوض محمود ابراهيم يوسف بملك - ابوشريف عزبه:  بجهة ، البقاله

 تجارة عن 87240 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد محمد عبدالحميد رشا -  109

 عبدالسيد محمد السيد/ بملك تريان:  بجهة ، المنزلية االدوات

 بيع عن 87474 برقم 20191030 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحاوى محمد الطحاوى رامى -  110

 محمد الطحاوى عادل بملك - غازى سيدى:  بجهة ، زراعيه االت غيار قطع

 عن 87213 برقم 20191007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جلطه غازى عبدالسالم محمد حامد -  111

 االلفى حسن محمود احمد - بملك المنصور 78:  بجهة ، مواشى حظيره

 بيع عن 87276 برقم 20191014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور ابراهيم الصاوى طارق -  112

 ابراهيم الصاوى طارق بملك - رمضان من العاشر:  بجهة ، منظفات وتصنيع

 وكالة عن 87291 برقم 20191015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شيحه عبدالفتاح على عبدالفتاح -  113

 موسى مصطفى موسى ناصر/ بملك الزعفران:  بجهة ، والفاكهة الخضروات لتجارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 87471 برقم 20191030 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى محمد عبدالمعطى محمد ممدوح -  114

 محمد ابراهيم المغازى محمد/ بملك الجيش ش:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامة مقاوالت مكتب عن

 تجاره عن 87187 برقم 20191002 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين ابراهيم محمد عادل -  115

 خليل السيد محمد السيد عصام - بملك الخادميه:  بجهة ، صحيه ادوات

 عن 87198 برقم 20191003 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين على ابراهيم احمد محمد احمد -  116

 وربى احمد عثمان فتحيه - بملك زغلول سعد شارع:  بجهة ، هندسى مكتب

 تجاره عن 87189 برقم 20191002 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مؤمن محمد ابراهيم -  117

 داود محمد شعبان عبله - بملك بطيطه:  بجهة ، زراعيه محاصيل

 تجارة عن 87318 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمالك سيدهم رشدى سامى -  118

 سيدهم عبدالمالك جريس عبدالمالك سهير/ بملك الشامى فرج:  بجهة ، البقالة

 بيع عن 87326 برقم 20191017 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  اسماعيل محمد عبدهللا ايمان -  119

 فراج السيد احمد نعيم/ بملك الزعفران:  بجهة ، منزلية مستلزمات

 تجارة عن 87445 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مختار ابراهيم مختار -  120

 الخولى حسن حسن محمود/ بملك 7 طلمبات:  بجهة ، واعالف حبوب

 عن 87451 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم عبدالرحمن الخضر شاديه -  121

 عبدالدايم عبدالرحمن الخضر عوض - بملك - الفرخ روس:  بجهة ، التبن لبيع مخزن

 لتجاره معرض عن 87488 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السيد عزت احمد -  122

 الدين حسام محمد مصطفى تيسير بملك - الطبى المركز مقابل - المركز شارع:  بجهة ، السيارات

 سوبر عن 87252 برقم 20191010 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى محمد بسيونى راند -  123

 مغازى صبحى ابراهيم - بملك - نصر سيدى:  بجهة ،(  البقاله)  ماركت

 عن 87342 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شومان عبدالقادر محمد عبدالقادر -  124

 عبدالرازق عبدالملك على  بملك - 7 طلمبات البورصه:  بجهة ، مطعم

 مكتب عن 87358 برقم 20191022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسميع ابراهيم طه ابراهيم -  125

 عبدالعظيم كمال محمد بملك - البحر شارع القديم الحريه استوديو خلف:  بجهة ، العربيه مصر جمهوريه داخل داخليه رحالت

 خميس

 ورشة عن 87379 برقم 20191022 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عيد عبدالسالم وحيد -  126

 عبدالحميد عبدالسالم عصام/بملك متبول- البنزينة ش:  بجهة ، ميكانيكى

 ثالجه عن 87364 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسونه رياض حسونه حسن -  127

 حسونه رياض حسونه بملك - الجديه 43:  بجهة ، وتجارتها مجمده ودواجن لحوم

 عن 87406 برقم 20191024 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل يوسف ابوعرب عتمان عمرو -  128

 جبر محمد عبدالهادى حاتم بملك 25 رقم عقار الصناعيه المدينه شارع 15:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 عن 87489 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز جمعه عزيزعبدال محمد -  129

:  بجهة ، المطهرات وتعبئه المزارع وتوريدات واالمصال واللقاحات  البشريه االدويه عدا فيما البيطريه االدويه وتداول لبيع مكتب

 جعفر متولى فتوح بدريه بملك للسكر الدلتا تقسيم 4 رقم قطعه - القاضى صبرى شارع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تجاره عن 87272 برقم 20191014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموافى محمود محمد سهام -  130

 الموافى محمود محمد - بملك - الشقف قريه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 ، عامه صيدليه عن 87181 برقم 20191001 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجمى عيد محمد السيد -  131

 يوسف احمد عزالدين تامر بملك - الشناوى رزقه:  بجهة

 عن 87271 برقم 20191014 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فارس عبداللطيف رزق صفاء -  132

 عامر العابدين زين مصطفى بملك - عبدالناصر جمال شارع من متفرع:  بجهة ، االدويه عدا فيما طبيه مستلزمات

 عن 87182 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل حسين مصطفى عبده احمد -  133

 جالل على احمد جمال احمد بملك - سخا مناسبات بدار 5 رقم محل:  بجهة ، الالسلكيه عدا فيما مراقبه كاميرات تجاره

 عن 87203 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالحميد بدراالدين احمد -  134

 احمد عبدالحميد بدرالدين عبدهللا - بملك العرب حامول:  بجهة ، غذائيه مواد وتجاره تجاريه توكيالت

 مكتب عن 87491 برقم 20191031 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم صابر يحى رضا -  135

 صالح السيد محمد احمد/ بملك علوان ميت امام- عمارة 47 ال:  بجهة ، عامة مقاوالت

 عن 87492 برقم 20191031 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدكور مرزوق عبده اصالنى رأفت -  136

 مدكور مرزوق عبده اصالنى رأفت/ بملك البرلس برج-الجونه- شورى- بلطيم:  بجهة ، وبويات حدايد تجارة

 ، كافتيريا عن 87385 برقم 20191023 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم محمد محمد ابراهيم -  137

 جالل طه محمد اسامه/ بملك بورسعيد ش مع الزواوى سعد ش:  بجهة

 مكتب عن 87381 برقم 20191022 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى ابوالفتوح محمد السيد -  138

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

 الصاوى ابوالفتوح محمد ابراهيم بملك - الشرقى مجازال:  بجهة ، والواردات الصادرات

 البقاله تجاره عن 87365 برقم 20191022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالواحد السيد امل -  139

 محمود السيد رفعت مؤمن بملك - المدينه مجلس خلف شارع:  بجهة ،

 ترزى عن 52659 برقم 20191023 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عبدالعزيز نصر خالد -  140

 عبدالسميع بملك - الفندقيه مدرسه ام - الهوانم حوض 18و17 نعيم ارض تقسيم:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما مالبس تفصيل

 زهران عبدالمجيد عبدالسمبع فتحى

 ترزى عن 52659 برقم 20191023 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عبدالعزيز نصر خالد -  141

 فرج عبدالعزيز نصر خالد بملك - روينه سكه شارع بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما مالبس تفصيل

 قطع بيع عن 87438 برقم 20191028 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غرابه عبدالسالم سعد ايمن -  142

 غرابه عبدالسالم سعد ايمن بملك الرحمه مسجد امام يوليو 23 شارع:  بجهة ، الكمبيوتر ادوات عدا فيما غيار

 عن 87431 برقم 20191028 فى قيد ، 170000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الدين بهى ابراهيم بهاء -  143

 احمد ابراهيم الدين بهى ابراهيم بملك - - الكردى قريه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما الجاهزه المالبس تجاره

 عن 87466 برقم 20191030 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار محمود عبدالمقصود سماح -  144

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

 فريد ابراهيم فتحى صالح - بملك - الكبرى المنشاه:  بجهة ، التجاريه والتوكيالت والواردات

 بيع عن 87196 برقم 20191002 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار محمد محمد محروس محمد -  145

 ابراهيم حسن عبدالقادر يوسف - بملك غازى سيدى:  بجهة ، والكمبيوتر االنترنت خدمات عدا فيما كهربائيه اجهزه وصيانه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 87280 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور حامد زكى مدحت مجدى -  146

 منصور حامد ذكى مدحت بملك - الدينى المعهد شارع:  بجهة ، منزليه ادوات بيع محل

 بيع عن 87288 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطالب عبدالغنى لطفى يوسف ام -  147

 عبدالمنعم محمد سامى/ بملك الرصيف:  بجهة ، واعالف حبوب

 عن 87325 برقم 20191017 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عبدالستار مصلحى شريف -  148

 سالمه عبدهللا غازى غازى/ بملك الفيروز قرية:  بجهة ، مواشى حظيرة

 جزارة محل عن 87359 برقم 20191022 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه ابراهيم عطيه محمد -  149

 عطيه ابراهيم عطيه محمد عطيه/ بملك الشرقاوية:  بجهة ،

 87348 برقم 20191021 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى محمد عبدالحكيم محمد محمود -  150

 عبدالمعطى عيد عبدالعاطى محمد هانى بملك - الغربى المجازى 10 كوبرى:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 87349 برقم 20191021 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعطى عيد عبدالعاطى محمد هانى -  151

 حجازى محمد عبدالحكيم محمد محمود بملك - الغربى المجاز10 كوبرى:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 مالبس تجارة عن 87426 برقم 20191027 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بهنسى احمد سعد غاده -  152

 بهنسى غازى سعد احمد/ بملك روينة:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة

 مطعم عن 87469 برقم 20191030 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنياوى يوسف حسن مصطفى -  153

 الدماطى حسين محمود الشيماء/ بملك الشرطة مركز امام- جيهان ش- 1 عمارة -ندا فريد ش:  بجهة ، جاهزة مأكوالت

 مكتب عن 87481 برقم 20191030 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد صابر عبدالرحمن صابر -  154

 ابراهيم طه منى/ بملك الزعفران قرية:  بجهة ، عامة مقاوالت

 عن 87482 برقم 20191031 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المشرفى ابوالفتوح محمد احمد فيصل -  155

 على غازى محمود راوية/ بملك المستشفى ش:  بجهة ، عامة صيدلية

 مكتب عن 87254 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه احمد فتحى محمد -  156

 على السيد محمد بملك - ابوعيشه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 برقم 20191001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صباحى عبدالمقصود عبدالعاطى عبدالعاطى ياسر -  157

 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما الثقيلة المعدات وتجارة وتصدير استيراد مكتب/ اخر رئيسى عن 57333

 محمد صبرى صبرى امانى/ بملك رافد طريق- بلطيم:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة من بها المصرح

 برقم 20191001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صباحى عبدالمقصود عبدالعاطى عبدالعاطى ياسر -  158

 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما الثقيلة المعدات وتجارة وتصدير استيراد مكتب/ اخر رئيسى عن 57333

 سمير/بملك الحامول طريق-بلطيم بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة من بها المصرح

 عابد السيد احمد

:  بجهة ، بقاله عن 87205 برقم 20191007 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد السيد بسينه -  159

 محمد عبدالجواد صبحى عبدالجواد - بملك جرين عزبه - الحالفى

 تجارة عن 87384 برقم 20191023 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب مصطفى عزازى زاهر -  160

 الديب السيد مصطفى عزازى/ بملك نشرت- الناحية داير:  بجهة ، البقالة

 عن 87392 برقم 20191023 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيونى احمد عبدالفتاح معبدالسال حميده -  161

 احمد عبدالفتاح حميده عبدالسالم - تيره غرب:  بجهة ، البقاله تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مكتب عن 87490 برقم 20191031 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للمقاوالت عطيه محمد -  162

 ابراهيم مصطفى جمال لمياء/ بملك غازى سيدى:  بجهة ، عامة مقاوالت

 بيع عن 87286 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمود عبدهللا امنه -  163

 الشاذلى عامر عبدهللا ماجد بملك 7 طلمبات:  بجهة ، واعالف حبوب

 رئيسى عن 84209 برقم 20191020 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد عبدالفتاح عبدالحفيظ هبه -  164

 هنداوى عبده السيد هانى/ بملك جمال سيدى ش:  بجهة ، طبية اجهزة صيانة مكتب/  اخر

 رئيسى عن 84209 برقم 20191020 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد عبدالفتاح عبدالحفيظ هبه -  165

 جاد عبدالفتاح عبدالحفيظ عادل/ بملك الزراعة مساكن 6 بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، طبية اجهزة صيانة مكتب/  اخر

 87337 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد عبدالعزيز السيد عبدالعزيز -  166

 عبدالواحد عبدالعزيز السيد/ بملك الطيبة:  بجهة ، عامة مقاوالت مكتب عن

 عن 87413 برقم 20191024 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد على عبدالعزيز انور مصطفى -  167

 كلبوش موسى ابراهيم بالب بملك المحله- كفرالشيخ الدولى طريق - ابوسعيد:  بجهة ، وخرده مستعمل مكتبى اثاث بيع

 مكتب عن 87468 برقم 20191030 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمود بسيونى محمود -  168

 ش:  بجهة ، الجمارك ومناقصات الحكومية والمزايدات والمناقصات(هندسية ادوات -مكتبية ادوات- سيارات غيار قطع)توريدات

 عبدالبارى هعبد جماالت/ بملك سخا مرور- الخطاب بن عمر

 برقم 20191030 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه محمد عبداللطيف عاصم عزت كريم -  169

 على محمد العابدين زين محمد/ بملك الجمهورية ش- 1 تقسيم- تبارك برج:  بجهة ، المصفحة االبواب لتجارة معرض عن 87472

 الرفاعى

 ، البقالة تجارة عن 87460 برقم 20191030 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد حماده داليا -  170

 اللقانى عبدالرحمن لطفى محمود ابراهيم/ بملك 30 عمارة- 47 ال حى:  بجهة

 مكتب عن 87190 برقم 20191002 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه عبدالحى عبدهللا احمد -  171

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

 خليفه محمد عبدالحى عبدهللا - بملك الكبرى المنشاه:  بجهة ، والواردات

 رئيسى عن 76308 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السكرى االمير نبيل االمير -  172

 السكرى رمضان كريم - بملك الصياد شارع:  بجهة ،(  فسيخ)  مملحه اسماك تجاره/  اخر

 رئيسى عن 76308 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السكرى االمير نبيل االمير -  173

 الشحات المتولى البيلى - بملك الجمهوريه شارع بجهه رئيسى محل له:  بجهة ،(  فسيخ)  مملحه اسماك تجاره/  اخر

 بيع محل عن 87214 برقم 20191007 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق بيومى السيد صفوت -  174

 عطا ابراهيم هللاعبد فوزيه - بملك ابوطبل - الكاوتش شارع:  بجهة ، جاهزه ماكوالت

 حظيره عن 87215 برقم 20191008 فى قيد ، 35000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طالب بسيونى ابوالفتوح محمد -  175

 بسيونى ابوالفتوح ابراهيم - بملك اسكندر عزبه - مسير منيه:  بجهة ، مواشى

 تربيه حظيره عن 87220 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على جالل السيد -  176

 عمر اسماعيل السيد فوزيه - بملك مصطفى ابو قريه:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه

 تجارة عن 87229 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجباوى الجباوى محمد كامل -  177

 شعبان على عطيه شعبان/ بملك الجونه ارض -البرلس برج:  بجهة ، عطارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 كافيتريا عن 87260 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخضرى محمد شعبان محمد -  178

 ابراهيم على السيد محمد/ بملك المناوفه- البحر ش:  بجهة ،

 رئيسى عن 79345 برقم 20191010 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده على محمد محمد عمرو -  179

 حموده على محمد محمد/ بملك غازى سيدى-المستشفى ش:  بجهة ، سمك وشواية اسماك بيع محل/ اخر

 رئيسى عن 79345 برقم 20191010 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده على محمد محمد عمرو -  180

 لالسماك كفرالشيخ بورصة شركة/ بملك 7 طلمبات بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، سمك وشواية اسماك بيع محل/ اخر

 قطع تجاره عن 87264 برقم 20191013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد هللا جاب حسام -  181

 الشيتانى يوسف على مرسى - بملك - بنات االعداديه مدرسه امام يوليو  23شارع:  بجهة ، سيارات غيار

  البقاله تجاره عن 87274 برقم 20191014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح زكى رضا احمد -  182

 سمره السيد محمد الشحات بملك 7 طلمبات:  بجهة ،(  ماركت سوبر) 

 محل عن 85910 برقم 20191029 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالباقى فتحى ايمان -  183

 رخا محمد عبدالرحمن ايمن بملك - القشالن:  بجهة ، بها االلبان وادار وتجارتها مواشى تربيه حظيره/  بنشاط اخر رئيسى

 كافتريا عن 87487 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم على عبدالعزيز -  184

 الشرقاوى محمد عثمان اكرم بملك -المركز شارع:  بجهة ، وساخنه بارده مشروبات

 اعالف بيع عن 87372 برقم 20191022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على فرحات محمود -  185

 شليمه ابراهيم محمد السيده كبمل - الوزاريه:  بجهة ،

 عن 87382 برقم 20191022 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق توفيق عبدالرازق ابراهيم -  186

 عبدالرازق توفيق عبدالرازق بملك - رمضان من العاشر شارع:  بجهة ، جاهزه مالبس توريدات مكتب

 عن 87387 برقم 20191023 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجناينى مصطفى السيد ابراهيم -  187

 السباعى محمد ابراهيم عزت عبير/ بملك القصب محلة- المكنه عزبة:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 حظيرة عن 87392 برقم 20191023 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيبه محمد السيد كمال محمد -  188

 عبدالدايم على نجاة/ بملك  الديبة ميت- افالطون:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية

 سوبر عن 87378 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتيوى عبدالنبى ابراهيم سلوى -  189

 هللا فتح ابراهيم سعد تامر بملك - الصغرى المنشاه:  بجهة ، ماركت

 محل عن 85910 برقم 20191029 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالباقى فتحى ايمان -  190

 فؤاد صباح - بملك البوسته شارع بجهه رئيسى له:  بجهة ، بها االلبان وادار وتجارتها مواشى تربيه حظيره/  بنشاط اخر رئيسى

 خليفه احمد

 تجاره عن 87454 برقم 20191029 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز المتولى احمد محمد حماده -  191

 راشد محمد غازى مرفت - بملك - الشرقوه41:  بجهة ، منزليه ادوات

 محل عن 87494 برقم 20191031 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  هدهد ابراهيم عبدالرازق محمد -  192

 هدهد ابراهيم عبدالرازق/ بملك الشرفا- بلطيم:  بجهة ، افرنجى تنجيد

 ورشه عن 87193 برقم 20191002 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين عبدالغنى الذكى جمعه -  193

 حسن صالح عبدالونيس محمد - بملك القاضى عزبه:  بجهة ، رخام

 عن 87222 برقم 20191008 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد محمد محمد على محمود -  194

 الجمل السعيد محمد محمد عبداللطيف - بملك الشرقى الكفر:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعبئه عن 87236 برقم 20191009 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدالجواد حسين غازى -  195

 على عبدالرحيم محمد وحيد بملك - الوزاريه:  بجهة ، والزيت الملح ماعدا يدوى غذائيه مواد وبيع

 عن 87249 برقم 20191010 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد محمد عبدالحميد محمد باسم -  196

 رضوان رياض عبدالرحمن هند/ بملك عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، عامة مقاوالت مكتب

 عن 87292 برقم 20191015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان محمد على محمود سعيد -  197

 هنطش ابو السيد بسيونى عايده/ بملك العشماوى 0ع- عمر ابو ش:  بجهة ، كهرباء خراطيم مصنع

:  بجهة ، مكتبه عن 87300 برقم 20191016 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى على على السيد -  198

 مصطفى عوض عبدالعزيز صفيه بملك - الكوم تل

 عفشه ورشه عن 87311 برقم 20191016 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم زكى احمد جميل -  199

 شريف زكى السيد زكى - بملك الوليد بن خالد شارع:  بجهة ، سيارات

 رئيسى عن 47593 برقم 20191017 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بقره محمد احمد محمد عاطف -  200

 غالى عبدالمجيد غالى هناء/ بملك الميناء بجوار بحرى بر- بلطيم:  بجهة ، عقارى استثمار مكتب/  اخر

 87258 برقم 20191013 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال سعد عبدالمقصود السعيد حماده -  201

 سليمان عبدالفتاح شعبان رسمى بملك - الحمراء:  بجهة ، اخشاب تجاره عن

 تجارة عن 87183 برقم 20191001 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمود فوزى وليد -  202

 عيسى عبدالحميد عبدالسالم/ بملك عمارة 47ال بجوار- الجمهورية ش- السالم برج:  بجهة ، البقالة

 تجاره عن 87179 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى عامر عبدهللا محمد -  203

 بدوى السيد بدوى رشا - بملك 7 طلمبات:  بجهة ، اعالف

 ، مكتبه عن 87201 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محجوب عدلى محجوب عماد -  204

 باشا عطا عبدالعزيز محمد - بملك 12 قريه:  بجهة

 اكسسوار بيع عن 87373 برقم 20191022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد السيد احمد -  205

 ابوسمره السيد محمد الشحات محمد بملك 7 طلمبات:  بجهة ، محمول

 حظيرة عن 87456 برقم 20191029 فى قيد ، 120000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم زيدان عبدالرحمن سلوى -  206

 عقل عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح/ بملك عمير شباس:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية

 حظيره عن 87495 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدراوى محمد محمد احمد -  207

 بدير جاد رابعه بملك - السحايت:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه تربيه

 حظيرة عن 87233 برقم 20191009 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليوه عبدالسالم احمد عزيزه -  208

 عطيه محمود شعبان سعاد/ بملك العباسية-محرم عزبة:  بجهة ،( مواشى مزرعة)مواشى

 بيع عن 87251 برقم 20191010 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر عبدالسالم عبدالمنصف عمرو -  209

 عكاشه عبدالسالم حسان السيد هبه بملك - الدمرداش الشهيد شارع 27:  بجهة ، تكييف اجهزه

 ، البقاله تجاره عن 87374 برقم 20191022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والى السباعى منيع محمد -  210

 القصبى محمد جمال بملك - الحلميه:  بجهة

 عن 87375 برقم 20191022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيلى عبدالرازق الشحات عبدالمحسن -  211

 البيلى عبدالرازق الشحات بملك - ابوسكين تفتيش:  بجهة ، التجميل مستحضرات تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 محل عن 87425 برقم 20191027 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عنينابوال محمد ابوالعنين وليد -  212

 على عبدالرحمن عبدالمنعم نورا/ بملك البحر ش:  بجهة ، جزاره

 عن 87432 برقم 20191028 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتوريدات العامه للمقاوالت هيبه -  213

 هيبه بسيونى محمد هشام بملك - يونيو 18 شارع:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت مكتب

 عن 87441 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى محمود فايد محمد اسماعيل -  214

 غازى محمود فايد محمد بملك - علوان ميت كوبرى - السادات شارع البيضاء القنطره:  بجهة ، العامه المقاوالت

 ورشه عن 87415 برقم 20191028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالعزيز محمد عماد -  215

 يوسف سالمه محمد عزه بملك 53 قريه:  بجهة ، المونيتال

 87217 برقم 20191008 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين على عبدالهادى فهمى جمال احمد -  216

 عبدالجواد عبدالنبى محمد عبير - بملك االحمر الكوم - البرلس - بلطيم:  بجهة ، االعالف تجاره عن

 ثالجه عن 87218 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الملوانى عبدالفتاح اشرف اسالم -  217

 الملوانى محمد عبدالفتاح اشرف - بملك البرلس - الشهابيه قريه - بلطيم:  بجهة ، الغذائيه المواد وتعبئه لحفظ

 رئيسى عن 82205 برقم 20191009 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدهللا نجيب محمد -  218

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

 ابراهيم عبدهللا حمدى/ بملك البوستة ش:  بجهة ، والواردات الصادرات

 رئيسى عن 82205 برقم 20191009 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدهللا نجيب محمد -  219

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

 السيد فرحات هيام/بملك ابوبدوى بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، والواردات الصادرات

 مطعم عن 87289 برقم 20191015 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم يوسف عبدالسميع عمرو -  220

 يونس صقر على/ بملك العباسية تبع- البحر ش:  بجهة ، جاهزة ماكوالت

 مواد نقل عن 87301 برقم 20191016 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن صابر احمد -  221

 محمد حسن صابر احمد بملك - الوليد بن خالد شارع:  بجهة ، وخدماتها بتروليه

 تجارة عن 87352 برقم 20191021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا محمد محمد االسعاد ابو -  222

 المتولى حسبو المتولى/ بملك الدهب كوم 12 قرية:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) جاهزة مالبس

 حضانه عن 87477 برقم 20191030 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى عبدالمقصود جمعه احمد -  223

 على محمد زكى سوسو بملك - المهندسين شارع 2 تقسيم 14 رقم عقار:  بجهة ، وجبات وتقديم

 مقاوالت عن 87282 برقم 20191014 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم زكى غانم رافت احمد -  224

 حسن السيد محمد احمد - لقمان الحكيم شارع:  بجهة ، عقارى واستثمار عامه

 تجاره عن 87307 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد يوسف محمد وليد -  225

 عبدهللا فريد محمد احترام بملك - العبور شارع:  بجهة ، منظفات

 مكتب عن 87321 برقم 20191017 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغازى موسى لطفى احمد -  226

 السيد محمد عزت احمد/ بملك ابشان- الموقف:  بجهة ، عقارى استثمار

 رئيسى عن 47593 برقم 20191017 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بقره محمد احمد محمد عاطف -  227

 بقره محمد احمد محمد/ بملك البرلس برج-قدره كفر بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، عقارى ماراستث مكتب/  اخر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 85491 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد محمد -  228

 احمد جوده احمد عبدالرحمن/ بملك الجديدة العرب:  بجهة ، زراعية جرارات وتجارة حداده ورشة/  اخر رئيسى

 عن 85491 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد محمد -  229

 عبدهللا عبدالناصر/ بملك الناصرية قرية بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، زراعية جرارات وتجارة حداده ورشة/  اخر رئيسى

 عبدالصمد

 بيع عن 87408 برقم 20191024 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدهللا عبدالمنعم عادل -  230

 - الحمراوى قريه:  بجهة ، مجمده دواجن

 مكتب عن 87411 برقم 20191024 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خفاجى موسى جمعه ايهاب -  231

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد

 حافظ عزت شعبان محمود بملك - الشامى فرج قريه:  بجهة ، والواردات

 عن 87430 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعلى عيسى احمد رمضان محمد -  232

 حراز ابراهيم محمد محمود/ بملك الغنيمى حصة:  بجهة ، االدوية عدا فيما تجميل مستحضرات

 رئيسى عن 56149 برقم 20191031 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد على ابراهيم خالد -  233

- السبايعه- لطيم:  بجهة ، وبيعها وتوزيعها الغذائية والمواد والفاكهه والخضر واالسماك اللحوم وتبريد وتجميد لحفظ ثالجة/ اخر

 عفيفى احمد فايز مدحت/ بملك القبلى الساحل -صالح اوالد

 رئيسى عن 56149 برقم 20191031 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد على ابراهيم خالد -  234

 رئيسى محل له:  بجهة ، وبيعها وتوزيعها الغذائية والمواد والفاكهه والخضر واالسماك اللحوم وتبريد وتجميد لحفظ ثالجة/ اخر

 نوار احمد احمد السعيده/ بملك البرلس- القبلى الساحل- بلطيم بجهة

 عبئهت عن 87200 برقم 20191003 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شادى السيد البيلى ياسر -  235

 الشناوى  خضر عبدالغفار عمرو - بملك االهرام شارع:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 87184 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البراجيلى احمد محمد قطب  كامل احمد -  236

 المكاوى حسين سعيد محمود - بملك الزعفران:  بجهة ، غذائيه مواد توريدات عن

 بيع عن 87444 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طوالن رمضان فتحى مصطفى -  237

 طوالن رمضان فتحى/ بملك على الحاج قرية:  بجهة ، اعالف

 مكتب عن 87350 برقم 20191022 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالب عبداللطيف ماهر احمد -  238

 غالب عبداللطيف ماهر بملك - التحرير برج - سالم صالح شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت

 وتجاره توزيع عن 87356 برقم 20191022 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين هللا فتح طه طه -  239

 ابراهيم مصطفى كريمه بملك - الطواحنيه قريه - عرابى احمد شارع:  بجهة ، ومنظفات غذائيه مواد

 مزرعة عن 87370 برقم 20191022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على المرسى حمزه محمد -  240

 الصعيدى على المرسى حمزه/ بملك المعمورة 8 قرية:  بجهة ، دواجن

 تجاره عن 87467 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالجواد زكريا يحى -  241

 الزعويلى عبدالمنعم زكريا عادل بملك - اول ضرائب:  بجهة ، صحيه ادوات

 ماكينة عن 87339 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العقده عوض احمد عصام -  242

 العقده مبروك عوض احمد/ بملك البلد قلين-االخالص ش:  بجهة ، ارز وضرب طحين

 محل عن 72128 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابواليزيد محمد نشات -  243

 العطافى احمد محمد جمال - بملك المنصوره شارع:  بجهة ، عجين من الحلوى لتصنيع معمل/    اخر رئيسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 محل عن 72128 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابواليزيد محمد نشات -  244

 الشناوى عبدالحميد - بملك الجمهوريه شارع بيال بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، عجين من الحلوى لتصنيع معمل/    اخر رئيسى

 عبدالحميد

 تجاره عن 87397 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل السعيد غريب محمد -  245

 اسماعيل السعيد غريب السعيد بملك - االسالم فجر قريه:  بجهة ، المعمار لوازم

 تعبئه عن 87391 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الماريه محمد راشد ياسر -  246

 الماريه يونس محمد راشد بملك - مسير:  بجهة ، يدويه تجميل ومستحضرات العطور وتوزيع وبيع وتغليف

 مكتب عن 87422 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم السيد على ابراهيم -  247

 سليم على السيد على بملك - االبعاديه 18 قريه:  بجهة ، ديكورات تشطيبات

 مكتب عن 87424 برقم 20191027 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد محمد السيد محمد -  248

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

 البيلى محمد عبدالنبى صبرى بملك - الجديده ربينالمحا - سالم صالح شارع:  بجهة ، والواردات

 مخزن عن 87427 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على بدران حسن ابراهيم -  249

 عبدالخالق رجب عيوشه/ بملك 7 طلمبات:  بجهة ، اخشاب

 عن 87211 برقم 20191007 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض حسن يوسف ابراهيم محمد -  250

 معوض حسن يوسف ابراهيم - بملك قونه - المحليه الوحده:  بجهة ، وتجاتها بها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره

 حظيره عن 87224 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك محمد العوضى صفيه -  251

 عاشور عبدهللا يوسف عبدهللا - بملك 3 طلمبات:  بجهة ، بها االلبان وادرار ماشيه بيهتر

 تجارة عن 87231 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد السيد محمد احمد منير -  252

 السيد محمد احمد/ بملك ثان تعاون:  بجهة ، زراعية محاصيل

 رئيسى محل عن 83136 برقم 20191009 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه توفيق فؤاد محمد -  253

 عتمان محمد محمد بملك - كفرالمرازقه:  بجهة ، السيارات غيار وقطع الزيوت وتوزيع لتجاره  تابع مخزن/  بنشاط اخر

 رئيسى محل عن 83136 برقم 20191009 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه توفيق فؤاد محمد -  254

 فؤاد - بملك الكبرى المنشاه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، السيارات غيار وقطع الزيوت وتوزيع لتجاره  تابع مخزن/  بنشاط اخر

 خليفه منسى توفيق

 ، مكتبه عن 87277 برقم 20191014 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده جرجس رياض مسعد -  255

 الفيومى حسن محمد محمود بملك - التامينات شارع - المحطه قلين:  بجهة

 عن 87323 برقم 20191017 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته عبدالمجيد على احمد عبدالرحمن -  256

 ابوسكين زيد ابو احمد فكيه/ بملك المحطة قلين- عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، عطارة بيع

 ادوات بيع عن 87315 برقم 20191016 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى احمد محمد محمود -  257

 الشامى احمد محمد الدين جمال بملك - غازى سيدى:  بجهة ، منزليه

 87345 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغذائية المواد وتوزيع لتجارة ابوشعيشع -  258

 شلبى عبدهللا السيد حسام/ بملك البيضاء القنطرة-الصوالحه- 3 رقم عقار:  بجهة ، الغذائية المواد وتوزيع تجارة عن

 مبيدات تجارة عن 87351 برقم 20191021 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد لطفى محمد ياسر -  259

 عبدالرازق الشحات سناء/ بملك ابوسكين تفتيش:  بجهة ، زراعية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 نجارة ورشة عن 87476 برقم 20191030 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عوض طه احمد -  260

 عوض محمد عوض طه/ بملك اول تعاون قرية:  بجهة ، يدويه

 عن 87262 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موافى عبده عبدالعزيز ابراهيم سارة -  261

 موافى عبدالعزيز رزق محمود/ بملك الدولى الطريق رافد- بلطيم:  بجهة ، السيارت لتجارة معرض

 توريدات عن 87265 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه حسين مصطفى اميره -  262

 عبدالعزيز عادل محمد احمد بملك/  العمال شارع 2  تقسيم:  بجهة ،(  بناء مواد) 

 عن 87493 برقم 20191031 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كرد صابر عبدالجواد عوض عبدالوكيل -  263

 كرد صابر عبدالجواد عوض عبدالجواد/ بملك البرلس- الكبرى الحنفى- بحرى بر:  بجهة ، صحية ادوات تجارة

 عن 87371 برقم 20191022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عبدالرسول عبدالفتاح مصطفى -  264

 مصطفى عبدالرسول عبدالفتاح محمد - بملك - الوزاريه:  بجهة ، اعالف تجاره

 مكتب عن 87386 برقم 20191023 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد موسى اسماعيل موسى -  265

 حسين اسماعيل محمد الدين عماد/ بملك علوان ميت بناحية الخلفى الخليفه ش:  بجهة ، عامة مقاوالت

 وشوى بيع عن 87367 برقم 20191022 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللمعى محمد طلحه مصطفى -  266

 البزاوى طلحه طه سنيه/ بملك محمد عقل ش:  بجهة ، اسماك

 عن 87433 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاصى على اسماعيل عبدالسالم احمد -  267

 عاصى على اسماعيل عبدالسالم/ بملك العام المستشفى ش:  بجهة ، كهرباء لحام ورشة

 تعبئه عن 87202 برقم 20191003 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد حسن على ابوالعنين طارق -  268

 تيره بغرب المجتمع تنميه جمعيه - بملك تيره غرب:  بجهة ، بن وتغليف

 تجاره عن 87227 برقم 20191009 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنفى على عبدالحميد بسيونى -  269

 سعد محمد ابراهيم محمد - بملك - ابومصطفى:  بجهة ، االعالف

 مشتل عن 87235 برقم 20191009 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم حسن حامد عبدالنبى محمد -  270

 عالم حسن حامد عبدالنبى محمد احمد/ بملك كفرالعجمى:  بجهة ، فاكهه شتالت وتداول انتاج

 ، عامه صيدليه عن 87338 برقم 20191020 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد فتحى سامى فتحى -  271

 جادالحق محمد السيد احمد - بملك - الحوه:  بجهة

 ادوات تجارة عن 87398 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شادى السعيد  منير محمد -  272

 ابواالسعاد عبدالمحسن احمد/ بملك عفان بن عثمان ش:  بجهة ، منزلية

 عن 87435 برقم 20191028 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى احمد محمد احمد غريب -  273

 العشرى احمد محمد احمد بملك - حازق - الجرن مصرب:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 اخر رئيسى عن 86869 برقم 20191030 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زينه احمد طه صبرى -  274

 الصادرات على للرقابة الهيئةالعامة من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه فيماعدا وتصدير استيراد مكتب/

 زينه احمد طه رجب/ بملك الكبرى المنشأة:  بجهة ، والواردات

 اخر رئيسى عن 86869 برقم 20191030 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زينه احمد طه صبرى -  275

 الصادرات على للرقابة الهيئةالعامة من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه فيماعدا وتصدير استيراد مكتب/

 زينه احمد طه محمد/ بملك الكبرى المنشأة بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، والواردات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 87195 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اياتى محمد عبدالمنعم البيلى جمال -  276

 السعيد ابراهيم محمد - بملك بورسعيد شارع:  بجهة ، خرده مخزن

 ، سيدات كوافير عن 87296 برقم 20191015 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه السعيد احمد حسن -  277

 العسوى محمد عبدالسالم عوض/ بملك عفان بن عثمان ش:  بجهة

 اجهزة بيع عن 87299 برقم 20191015 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كرو على المرسى على -  278

 المرسى على المرسى/ غازىبملك سيدى مسجد بجوار- التوبة ش:  بجهة ، محمول

  العاب محل عن 87302 برقم 20191016 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد سليمان  ابراهيم هانى -  279

 سليمان ابراهيم - بملك - غازى سيدى:  بجهة ، اللالزمه التراخبص على بعدالحصول  نت االنتر خدمات عدا فيما ستيشن بالى

 صقر السيد

 تجارة عن 87322 برقم 20191017 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد زكريا عبدالمجيد غاده -  280

 حصال يوسف عبدالفتاح اسامة/ بملك ابوسعيد عزبة بجوار-الدولى المحلة طريق:  بجهة ، السيارات كماليات

 ورشه عن 87206 برقم 20191007 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود ابراهيم على الحسينى مجدى -  281

 داود السيد ابراهيم على الحسينى - بملك البرلس - الصناعيه المدينه - بلطيم:  بجهة ، سيارات كهرباء

 تجاره عن 87452 برقم 20191029 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا محمد عبدالجيد محمد هشام -  282

 عبدالمقصود عبدالمغنى حسن فاطمه  بملك 7 كوبرى قريه:  بجهة ، البقاله

 بطاريات ورشه عن 87453 برقم 20191029 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدهللا طلبه متولى -  283

 على عبدهللا طلبه عبدهللا بملك - الطرفايه 4:  بجهة ،

 87357 برقم 20191022 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد صالح عبدالقادر محمد مدحت -  284

 العدلى محمود ماهر بملك - سعيد بور شارع:  بجهة ، فوتوغرافى صور تحميض معمل عن

 عن 87388 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القفاص محمد عبدالجواد سعيد محمد -  285

 حمودحمود عبدالعزيز نجاتى/ بملك الدستور ش 2:  بجهة ، االدوية عدا فيما طبية مستلزمات بيع

 عن 87380 برقم 20191022 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سكين طه عبدالجليل خليفه احمد -  286

 محمد على السعيد مسعد/ بملك المركز ش:  بجهة ، عامة صيدلية

 تجاره عن 87437 برقم 20191028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الروينى احمد جمال مصطفى -  287

 النجار طه عبدالباسط بملك - الحامول 75 قريه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما وقطاعى جمله جاهزه مالبس

 تجاره عن 87228 برقم 20191009 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غطاس محمد عبده يحى بشرى -  288

 جمعه السعيد مسعود رضا بملك - الرغامه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما  الجاهزه المالبس

 عن 87245 برقم 20191009 فى قيد ، 20000.000  ، لهما رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد عبدربه صبحى واصف -  289

 عمار احمد قطب جمعه/ بملك الطايفه:  بجهة ، جاهزة مأكوالت مطعم

 مكتب عن 87297 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طبنجه محمد عبدالفتاح مختار -  290

 والخاصه الحكوميه المستشفيات لوازم وجميع الطبيه والمستلزمات الطبى واالثاث الطبيه االجهزه وبيع صيانه)  وتوريدات صيانه

 الخليفه شارع 8:  بجهة ،(  بالمستشفيات واالنذار الحريق مكافحه انظمه وصيانه وتركيب وتوريد الطبيه والعيادات والمستوصفات

 طبنجه محمد عبدالفتاح بملك - المامون

 عن 87402 برقم 20191023 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب منصور ابراهيم منصور -  291

 منصور خطاب منصور ابراهيم بملك 7 طلمبات:  بجهة ، السيارات لتجاره معرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تجارة عن 87417 برقم 20191027 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس نجاح عباس احمد -  292

 سليمان محمد عبدهللا/ بملك مصر نهضة ش:  بجهة ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة مالبس

 ادوات بيع عن 87436 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر محمد سالمه محمد -  293

 جبر محمد سالمه احمد بملك 49 قريه 7 طلمبات:  بجهة ، منزليه

 تجارة عن 87485 برقم 20191031 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل رمضان حسن محمد -  294

 محمد عبدالعليم عابدين/ بملك القبلى الساحل- الربع-الضوافره-بلطيم:  بجهة ، منزلية وادوات كهربائية اجهزة

 تجاره عن 87479 برقم 20191030 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماحو محمد محمد محمود -  295

 حمامو محمد محمود مصطفى بملك - المطافى بجوار التحرير شارع  - بلطيم:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 معرض عن 87267 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد سمير رامى -  296

 محمد السيد سمير احمد بملك - زيدان قريه:  بجهة ، التكاتك لتجاره

 87263 برقم 20191013 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطبجى الدسوقى الدسوقى ابوالفتوح خالد -  297

 الطبجى الدسوقى الدسوقى ابوالفتوح/ بملك البرلس- الصرف ماكينة ش -بلطيم:  بجهة ، عامة مقاوالت مكتب عن

 اخر رئيسى عن 46179 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان رزق فتحى وائل -  298

 الحامول لمدينة المحلية الوحدة/ بملك الحامول سيارات مواقف مجمع:  بجهة ، وساخنه بارده مشروبات كافيتريا/

 اخر رئيسى عن 46179 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان رزق فتحى وائل -  299

 رزق فتحى محمد/ بملك الشويحى 0ع بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، وساخنه بارده مشروبات كافيتريا/

 تجارة عن 87285 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالصمد عمر سالم محمد -  300

 عبدالصمد عمر سالم/ بملك 7 طلمبات:  بجهة ، االعالف

 تجاره عن 87273 برقم 20191014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد فؤاد عبدالموجود صالح -  301

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

 مطعم عن 87343 برقم 20191021 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القلفاط محمد محمد محمد ربيع -  302

 غالى محمد الدسوقى خضره/ بملك البرلس برج جبانه طريق نهاية البرلس برج-بلطيم:  بجهة ، شعبية ماكوالت

 البقاله تجاره عن 87340 برقم 20191021 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالمقتدر سمرات -  303

 سليم على عبداللطيف عصام بملك- كفرالطايفه:  بجهة ،

 بيع عن 87178 برقم 20191001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى ابراهيم زكى خضر محمد -  304

 النبى حسب محمد محمود خميس بملك - البرج - الجونه ارض - بلطيم:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 توزيع عن 87192 برقم 20191002 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح رمضان المتولى احمد -  305

 عبدالجواد محمد على فديه - بملك تريان:  بجهة ، وبسكويت كعك

 تجارة عن 87450 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشورى محمد عوض احمد -  306

 البدراوى صابر البدراوى عايده/ بملك بدريه أم:  بجهة ، االخشاب

 تجارة عن 87449 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد فريد احمد -  307

 يوسف فرج امال/ بملك الطويل الكوم -عماره عزبه:  بجهة ، الغذائية المواد وتعبئة

 مكتبه عن 87226 برقم 20191009 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نورالدين ابراهيم عبدالشافى هانم -  308

 غطاس محمد عبده يحى - بملك - الرغامه:  بجهة ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تجاره عن 87241 برقم 20191009 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد مسعود عزه -  309

 عبدهللا ابراهيم عبدالحميد السيد بملك - بنين االعداديه المدرسه شارع - غازى سيدى:  بجهة ، البقاله

 حظيره عن 87333 برقم 20191020 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب احمد سعد ناهد -  310

 رضا - سعد - محمد - عبدالوهاب احمد عبدالعزيز ورثه - بملك - كفرالمشايخ:  بجهة ، وتجارتها بها  االلبان وادرار ماشيه تربيه

 عن 87383 برقم 20191022 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى عبدالقادر محمد زكريا محمد -  311

 حموده السيد الشحات السيد - بملك - السحايت:  بجهة ، بها االلبان وادار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 بجهة ، جزاره عن 87423 برقم 20191027 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنام عشرى عبيد امانى -  312

 الغنام عشرى عبيد امانى بملك - المركز شارع: 

 تجارة عن 87434 برقم 20191028 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالحميد السيد بسام -  313

 عابدين العزيز عبد عبدالعاطى ايمن/ بملك عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، السيارات كماليات

 عن 87440 برقم 20191028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا محمد احمد يوسف عبدالهادى -  314

 موسى عبدالغنى محمود محمد بملك 50 المجد:  بجهة ، كامل بلدى مخبز

 محل عن 87442 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم منصور مسعود عبده -  315

 جمعه ابراهيم مصطفى محمد  مصطفى/ بملك الكنايس ابو- صندال:  بجهة ، كاوتش اصالح

 زيوت بيع عن 87204 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن رمضان ناصر محمد -  316

 الشربينى حسن رمضان ناصر - بملك المستجده االتحاد عزبه:  بجهة ، وشحوم

 عن 87225 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مغازى على اسماعيل منى -  317

 عبدالمعطى ابراهيم عبدالباسط - بملك السحايت:  بجهة ، بها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره

 بيع عن 87244 برقم 20191009 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزوز السيد على عزوز امانى -  318

 بيال ومدينة لمركز المحلية الوحدة/ بملك الثورة ش:  بجهة ، اعالف

 تجاره عن 87278 برقم 20191014 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بدير صادق محمد هانم -  319

 جمعه عقيبى يوسف راغب - بملك - الوزاريه قريه:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  جاهزه مالبس

 اجهزة بيع عن 87269 برقم 20191014 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر احمد محمد محمد عابله -  320

 جبر محمد محمد احمد/ بملك متبول:  بجهة ، الكمبيوتر عدا فيما كهربائية

 حظيره عن 87290 برقم 20191015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى السيد على ابراهيم -  321

 على محمد يوسف فاطمه بملك - الخريجين 7 قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار ماشيه تربيه

 عن 87306 برقم 20191016 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد احمد عبدالحميد احمد محمد -  322

 عيسى عبده ابراهيم عبده شيماء بملك - كفرالطايفه:  بجهة ، البقاله تجاره

 حبوب عن 87316 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف عبدالحميد محمد تفيده -  323

 احمد عبدالمجيد احمد بملك - الوزاريه:  بجهة ، واعالف

 مخزن عن 87473 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان مصطفى عثمان سامى -  324

 رضوان غازى فهمى فهمى/ بملك قراجه:  بجهة ، فراشة

 اصالح عن 87483 برقم 20191031 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه محمد عبدالمنعم حسن -  325

 موسى السيد محمد السيد بملك - الحالفى:  بجهة ، كاوتش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 بقالة عن 87464 برقم 20191030 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيسى عبده حسن اشرف محمد -  326

 السيسى عبده حسن اشرف/ بملك رمضان من العاشر ش:  بجهة ، البان منتجات وبيع

 محل عن 62009 برقم 20191010 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عباس صبرى مصطفى -  327

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

 عباس صبرى السيد - بملك - الحالفى:  بجهة ، والواردت الصادرات على

 محل عن 62009 برقم 20191010 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عباس صبرى مصطفى -  328

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

 عرفه عباس صبرى السيد/  بملك الحالفى/  بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، والواردت الصادرات على

 مكتب عن 87180 برقم 20191001 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم عبدالعاطى مها -  329

 غنيم فارس كرم احمد/ بملك االوقاف عمارات-الرياضى االستاد:  بجهة ، والصيانة النظافة

 رئيسى عن 85260 برقم 20191010 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيلى عبداللطيف غالى غالى -  330

 عبداللطيف غالى عبداللطيف محمد/ بملك-ابوبدوى:  بجهة ، مواشى حظيرة/اخر

 رئيسى عن 85260 برقم 20191010 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيلى عبداللطيف غالى غالى -  331

 عبدهللا ابورواش فتحى محمد/ بملك بدوى ابو بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، مواشى حظيرة/اخر

 صيانة عن 87455 برقم 20191029 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف محمد احمد محمد احمد -  332

 شرف احمد محمد احمد محمد/ بملك روينه- الرئيسى الشارع:  بجهة ، محمول واكسسوار

 عن 87361 برقم 20191022 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنوى عبدربه ابراهيم محمد عادل -  333

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

 شلبى عطيه عبدهللا خالد بملك - بلطيم:  بجهة ، والوارادت الصادرات

 محل عن 72128 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابواليزيد محمد نشات -  334

 الكنانى احمد عبدالفتاح حمدى بملك - المنصوره شارع:  بجهة ، عجين من الحلوى لتصنيع معمل - بنشاط اخر رئيسى

 محل عن 72128 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابواليزيد محمد نشات -  335

 عبدالحميد - بملك الجمهوريه شارع بيال بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، عجين من الحلوى لتصنيع معمل - بنشاط اخر رئيسى

 عبدالحميد الشناوى

 عن 87368 برقم 20191022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غيضان ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم -  336

 ابراهيم عبدالمنعم/ بملك المطافى امام- عبدالناصر جمال ش- بلطيم:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما)جاهزة مالبس تجارة

 غيضان

 عن 87463 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار مصطفى بدوى مصطفى احمد -  337

 النجار بدوى مصطفى عبدالرحمن بملك - الزهراء مستشفى بجوار- االطباء تقسيم:  بجهة ، عقارى استثمار مكتب

 مالبس تجاره عن 87459 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد محمد محمد سلوى -  338

 العطار عوض على يسرى بملك - غنيمىال حصه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه

 قطع تجاره عن 87448 برقم 20191029 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم يوسف احمد محمد -  339

 عبدهللا محمد سعاد بملك - عرابى عزبه - متبول قريه:  بجهة ، وصيانتها السيارات غيار

 عن 87496 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى الهنداوى على محمد هنداوى -  340

 الهنداوى على محمد/ بملك هنداوى برج- الجمهورية ش:  بجهة ، منزلية وادوات مفروشات بيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تجاره عن 87176 برقم 20191001 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد خضر فتحى جمال امل -  341

 محمد احمد فتوح العفيفى بملك - الطرفايه 4 قريه:  بجهة ، البقاله

 محل عن 87177 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالحميد رمضان فوزيه -  342

 مسلم سعيد عنتر/ بملك الثمانين:  بجهة ، وسجاد نجف

 عن 87209 برقم 20191007 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود السيد محمود مدحت ايه -  343

 محمد ممدوح امير - بملك الحجر كوم:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 87219 برقم 20191008 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكرداوى احمد محمد ابراهيم رضا شاكر -  344

 على توفيق محمد صالح - بملك الترزى قريه:  بجهة ، العامه المقاوالت عن

 حظيرة عن 87237 برقم 20191009 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل السعيد محمد بكر بكر -  345

 الجمل السعيد محمد بكر سامى/ بملك الشرقى الكفر:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشية تربية

 عن 87279 برقم 20191014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده محمد اسماعيل سالم مرجان -  346

 جوده محمد اسماعيل سالم  بملك - هشام ابن شارع- الجديده العزبه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 مصنع عن 87328 برقم 20191017 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا امين محمد امين محمد -  347

 والتعمير لالنشاء التعاونية الجمعية/ بملك ابشان:  بجهة ، طوب

 عن 87330 برقم 20191020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باز يوسف عبدالستار محمد احمد -  348

 باز يوسف عبدالستار محمد بملك - الناحيه داير شارع:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 عن 87329 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور غانم احمد على محمد -  349

 منصور غانم احمد على/ بملك سن ام- الزقم:  بجهة ،( مواشى مزرعة) مواشى حظيرة

 مخزن عن 87336 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى عطاهلل سعد نوره -  350

 عبدالوهاب عرفه فتحى ورثة/ بملك البنا قرية:  بجهة ، فراشة

 ماركت سوبر عن 87405 برقم 20191024 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق عطاهلل زغلول دعاء -  351

 ابراهيم السيد محمد السيد عبدالحميد بملك - القاضى صبرى شارع:  بجهة ،

 رئيسى عن 79434 برقم 20191027 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد عبدالعزيز ابراهيم محمد -  352

 السعيد عبدالعزيز ابراهيم محمد/ بملك الحالفى:  بجهة ، سيارات خدمة مركز/ اخر

 رئيسى عن 79434 برقم 20191027 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد عبدالعزيز ابراهيم محمد -  353

 على السيد عبدالغفار نعيمة/ بملك الحالفى قرية بجهة اخر رئيسى محل له:  بجهة ، سيارات خدمة مركز/ اخر

 لبيع مخزن عن 87470 برقم 20191030 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدهللا على محمد -  354

 ابراهيم عبدهللا على عبدهللا/ بملك على الحاج قرية:  بجهة ، المنزلية االدوات

 البقالة تجارة عن 87478 برقم 20191030 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان احمد محمد شعبان -  355

 اسماعيل احمد صبره سليمان السيد/ بملك كفرالجرايدة:  بجهة ،

 تجارة عن 87475 برقم 20191030 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى خليفه بسيونى الجاريه -  356

 المغربى خليفه على صبحى/ بملك العمرانية قرية:  بجهة ، البقالة

 البقاله تجاره عن 87194 برقم 20191002 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف سليمان حلمى منار -  357

 سالم عبدالعاطى محمد - بملك سناء - الدكتوره صيدليه بجوار - نصره قريه:  بجهة ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 87303 برقم 20191016 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السايس سيداحمد محمد ابراهيم -  358

 سمره السيد الشحات سناء بملك - العباسيه -  هيكل ابو:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 صاله عن 87305 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عصر محمد عبدالمنعم محمد -  359

 الغنام بيومى محمد بيومى بملك - الشقف:  بجهة ،(  جيم)  رياضيه العاب

 عن 87310 برقم 20191016 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفار الدسوقى اسماعيل الدسوقى -  360

 الشيخ االمام محمد السيد االمام بملك - الجيش شارع:  بجهة ، واالسفنج االقمشه لبيع مخزن

 عن 87313 برقم 20191016 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعزيز عبدالعزيز اسالم -  361

 عبدالمجيد زهران مراد شاكر بملك - فيروز 3 قريه:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره

 واتليه كوافير عن 87312 برقم 20191016 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده السعيد احمد دعاء -  362

 سيداحمد يوسف خالد بملك - رمضان من العاشر شارع:  بجهة ، حريمى

 تجاره عن 87341 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض احمد رزق عبدالمولى -  363

 عوض احمد رزق مصطفى بملك - ابشان:  بجهة ، المطابخ اكسسوار

 بيع عن 87354 برقم 20191021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ابراهيم مصطفى حنان -  364

 عبدالحفيظ محمد بدر/ بملك الكفرالشرقى:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) جاهزة مالبس

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس  غذائية ومواد غازية مياه توزيع  ،  شركة   وشركاه على السيد ابوالفتوح على شركة -  1

 على على احمد محمد/ بملك الخادمية:  بجهة ، غذائية ومواد غازية مياه توزيع عن ، 87247 برقم 20191009

 ،رأس  البناء مستلزمات وكافة مواد وتوريدات العامة المقاوالت  ،  شركة   وشركاه ابوشعيشع على على ياسر عبدالرحمن -  2

 ، البناء مستلزمات وكافة مواد وتوريدات العامة المقاوالت عن ، 87283 برقم 20191014 فى ،قيدت 100000.000   مالها

 دياب عبدالقادر جميل احمد/ بملك المهندس النبوى من المتفرع الحرية ش 9:  بجهة

 20191028 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس  والتموين البقالة تجارة  ،  شركة   وشريكها حمده محمود يوسف فاطمة -  3

 مرسى ابراهيم بسيونى رمضان/ بملك القرضا:  بجهة ، والتموين البقالة تجارة عن ، 87429 برقم

 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما) والتصدير االستيراد  ،  شركة   وشريكته فتوح محمد عباس احمد عباس -  4

   مالها ،رأس  النشاط ذات فى والتوريدات والمقاوالت(  والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة من بها المصرح

 من 36 والفقرة 19 موعهالمج عدا فيما) والتصدير االستيراد عن ، 87395 برقم 20191023 فى ،قيدت 2000000.000

 5:  بجهة ، النشاط ذات فى والتوريدات والمقاوالت(  والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة من بها المصرح 6 المجموعه

 البرهامى اسماعيل مختار احمد/ بملك/ بملك الدولة قضايا هيئة تقسيم

   مالها ،رأس  النشاط ذات فى والتوريدات العامة المقاوالت  ،  شركة   وشريكه حشيش محمد عبدالمنعم احمد شركة -  5

- الربيع ابراج:  بجهة ، النشاط ذات فى والتوريدات العامة المقاوالت عن ، 87253 برقم 20191010 فى ،قيدت 100000.000

 حشيش محمد عبدالمنعم احمد/ بملك التاسع الدور- 3 رقم برج

 برقم 20191028 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس  وتموين بقالة  ،  شركة   وشريكتها مرزوق البسطويسى محمد لميعه -  6

 النجار محمد ابراهيم عبدهللا حسين/ بملك الطرفاية 2 قرية:  بجهة ، وتموين بقالة عن ، 87443



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 والمناسبات والمهرجانات الحفالت وتصوير ولوازمها التصوير ادوات تجارة  ،  شركة   وشريكه نهيه العوضى محمد نبيل -  7

 التصوير ادوات تجارة عن ، 87342 برقم 20191021 فى ،قيدت 400000.000   مالها ،رأس  الحفالت وتنظيم وادارة

 حلمى صبحى/ بملك ثان نصف -ابشان:  بجهة ، الحفالت وتنظيم وادارة والمناسبات والمهرجانات الحفالت وتصوير ولوازمها

 ابراهيم العوضى

 100000.000   مالها ،رأس  عقارى واستثمار مقاوالت مكتب  ،  شركة   وشريكه معبد ابو على مصطفى احمد فىمصط -  8

 احمد/ بملك الربيع ابراج- الصناعية المدينة:  بجهة ، عقارى واستثمار مقاوالت مكتب عن ، 87363 برقم 20191022 فى ،قيدت

 معبد ابو على مصطفى

 انواعها بمختلف الطبية واالجهزة المستلزمات وتوريد وتوزيع تجارة  ،  شركة   وشركائها المهدى احمد محمد  السيد هللا هبه -  9

 والبرمكسات والبدرات السائلة االعالف اضافات وتوزيع وتجارة(االدوية عدا فيما) الغذائية والمكمالت التجميل ومستحضرات

 فى ،قيدت 110000.000   مالها ،رأس  الغير لدى سبق ما كل وتغليف وتعبئة وتصنيع الطبيعية واالعشاب الطبيعية والمشروبات

 التجميل ومستحضرات انواعها بمختلف الطبية واالجهزة المستلزمات وتوريد وتوزيع تجارة عن ، 87400 برقم 20191023

 الطبيعية والمشروبات والبرمكسات والبدرات السائلة االعالف اضافات وتوزيع وتجارة(االدوية عدا فيما) الغذائية والمكمالت

 الفاروق مسجد بجوار البيضاء بالقنطرة 2 رقم عقار:  بجهة ، الغير لدى سبق ما كل وتغليف وتعبئة وتصنيع الطبيعية واالعشاب

 المهدى محمد السيد/ بملك

 ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  هندسية واستشارات عامة مقاوالت  ،  شركة   وشريكه يوسف بسيونى فتحى محمد -  10

/ بملك البيضاء القنطرة- عفان بن عثمان ش:  بجهة ، هندسية واستشارات عامة مقاوالت عن ، 87355 برقم 20191022 فى

 يوسف بسيونى فتحى

 ، 87186 برقم 20191002 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس    ،  شركة   وشريكيه كلبوش حسن محمد احمد فرج -  11

 كلبوش حسن محمد غازى سعاد/ بملك مسير منية:  بجهة ،  عن

 20191013 فى ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس  وتموين بقالة تجارة  ،  شركة   وشريكتها سرحان حسين محمد منى -  12

 السعيد فرج شبل مصطفى/ بملك البرلس- ابوسالمه قرية-بلطيم:  بجهة ، وتموين بقالة تجارة عن ، 87261 برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   73012:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد زكى ماهر مروه   - 1

 التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20191001 تاريخ وفى ،   69744:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفره مصطفى فؤاد احمد مصطفى فاطمه   - 2
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 النشاط العتزال القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   84995:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد ابواليزيد محمد احمد   - 153

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   85782:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمود فكرى سمير   - 154

 النشاط العتزال القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   63761:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد عبدالغنى عبدالحميد   - 155

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   30917:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا جاد  الفتوح ابو  مجدى   - 156

 النشاط العتزال القيد شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تم   20191031 تاريخ وفى ،   79966:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالقادر عبدالمنعم فاروق خميس   - 157

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   36873:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحديدى بسيونى يحيى سالمة   - 158

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   44080:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف امام داود عزه   - 159

 التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   84994:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا الدسوقى صبرى عبدهللا   - 160

 النشاط العتزال القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   51246:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الماريه الحميد عبد المهدى سعيد   - 161

 النشاط العتزال القيد شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  62819 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد احمد محمد محب حسناء -  1

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  86542 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن حسن عبدالرازق هانى -  2

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  84987 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مهنا احمد عبدالسالم محمود مروان -  3

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

,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  58706 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد عبدالرحمن سليمان شعبان -  4

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

 رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  84387 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزمر عبدالمعطى ابراهيم اشرف ابراهيم -  5

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  66303 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلوم حميده محمد عمر -  6

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  58538 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعبان على عبدالعزيز احمد -  7

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  76308 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السكرى االمير نبيل االمير -  8

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  83126 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن ابراهيم ابراهيم محمد هشام -  9

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

 تم  20191003 ، تاريخ وفي  80216 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الثقيله المعدات لتجاره خليل/  الى التجارى االسم تعدل -  10

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  80216 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالوهاب خليل بسيونى عبدالوهاب -  11

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  75126 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبدالمنعم حسن محمد -  12

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  87089 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه محمد فتحى محمد ناصر -  13

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  57673 قمبر قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد غازى محمد هشام -  14

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  69096 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا جاب احمد السيد مختار -  15

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  83674 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدقش محمد فؤاد محمد هانى -  16

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

 المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  60278 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالفتاح عبدالحميد محمود رمضان -  17

  جنيه  70000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  72942 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مازن عبدهللا محمد السعيد محمد -  18

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  83305 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجدى سعد بكير حمدى -  19

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  86915 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد بسيونى فكيه احمد -  20

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  73514 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هليل عبدالسالم محمد حكمت -  21

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

,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  61625 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرحات على مصطفى محمد -  22

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

 رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  87184 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البراجيلى احمد محمد قطب  كامل احمد -  23

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

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  64823 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  داود محمد عبدالمنعم محمود -  24

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  77614 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم حسين حسين على -  25

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  84409 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم محمد السيد عبدالقادر السيد -  26

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

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  80596 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صوله محمد سعد جمال سهير -  27

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  61339 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفواخرى ابراهيم محمد عادل مصطفى -  28

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

 المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  81662 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزهيرى حسين جابر منصور محمد -  29

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

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  74836 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجرم يوسف مصطفى السيد -  30

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  77515 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور اسماعيل عيسى محمد -  31

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

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  67870 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جعوان محمد راضى فوزى محمد -  32

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

 رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  73309 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبيدى عطيه محمد محمد محمد احمد -  33

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

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  87041 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بالل احمد حسين رجب الدين عالء -  34

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

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  82908 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االجرود احمد مرسى محمد هناء -  35

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

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  80754 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالقادر عبدالحميد السيد محمد -  36

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

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  80999 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمولى المغازى نبيه السيد -  37

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

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  79559 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شرشر عبدالعليم حسين ايناس -  38

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

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  63698 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور حمنعبدالر محمد عايده -  39

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

 رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  87232 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم مصطفى يوسف عبدالعزيز عمر -  40

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

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  73337 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البيلى المتولى عبدالمعبود ناجى -  41

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

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  50697 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور منقريوس منصور سامى -  42

  جنيه  1.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  54912 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشربينى طه الشربينى السيد -  43

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

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  83228 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العبد محمد عبدالغفار حسين يوسف -  44

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  76635 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغفار محمد احمد فتوح محمد -  45

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

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  85503 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصاوى احمد محمد ابراهيم -  46

  جنيه  140000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  82815 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زاهر محمود فرج محمد -  47

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  36893 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جبر اسماعيل محمد جبر -  48

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  87193 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شاهين عبدالغنى الذكى جمعه -  49

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

,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  75445 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى عبدالباقى محمد هيسم -  50

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

 رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  83287 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صقر اسماعيل عبدالونيس الدمرداش معتز -  51

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

,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  86465 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالمجد احمد عبدالعزيز شهرات -  52

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

,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  66027 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نوار حسن عطوه عبدالحميد نور -  53

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

,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  71783 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حشيش حسن العجيمى السيد جيهان -  54

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  64437 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان عبدالفتاح ابراهيم سليمان -  55

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  83555 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين على احمد محمود عوض مراد -  56

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  46410 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سويلم حماد عبدهللا نهاد -  57

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  83438 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود عبدالعزيز محمود على -  58

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

 رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  85335 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزيوانى محمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح -  59

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  86311 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عجيله ابو حسن على حسن -  60

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  84805 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فوده محمد وهبى ماجدى عبير -  61

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف
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,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  39667 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دعله على كامل محمود مدحت -  62

  جنيه  20000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  78045 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشامى كمال سالمه محمود -  63

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  66929 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج دياب فرج دعاء -  64

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  85491 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد محمد -  65

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

,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  61577 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحمن السعيد فاروق محمود -  66

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  86559 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زهران مراد محمود احمد -  67

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  78708 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غالى السيد عباس السيد -  68

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  72987 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم محمد فتحى سحر -  69

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح لالما رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  86279 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن خليل محسن رامى -  70

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

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  60439 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحمن على طاهر السيد -  71

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

 المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  84039 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنياوى ابراهيم احمد صبحى محمد -  72

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

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  84006 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار محمد عبدالستار هشام اسالم -  73

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

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  77040 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالعنين السيد ابراهيم هشام -  74

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  75960 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود احمد كامل مصطفى -  75

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  83540 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طه ابراهيم حسن عادل -  76

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  62864 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عميره عبدالكريم محمد رضا -  77

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

 وصف,  لمالا رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  57648 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رحيم سعد السعيد عبده -  78

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير
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,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  62992 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود السيد عبدالقوى فتحى -  79

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  77874 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا على عبدالاله وليد -  80

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  64693 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السخاوى محمد على حسين على -  81

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

 رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  75261 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصعيدى عبدالحميد محمد محمد فهمى -  82

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  85879 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابوالعنين موسى وائل -  83

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  62153 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد بدير محمد اشرف -  84

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  77000 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عياد عبدالمعطى فراج السيد هنداوى -  85

  جنيه  410000.000، ماله أسر ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  62532 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسى حامد عبدالعاطى الشحات -  86

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

,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  81775 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزينى البسيونى السيد محمود -  87

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

,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  62532 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسى حامد عبدالعاطى الشحات -  88

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  73239 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمحسن محمود ياسين عزه -  89

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  78575 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدسوقى احمد محمد محمد -  90

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  83654 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيداحمد متولى سيداحمد عبدالحميد -  91

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  53260 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شنح حسين عبدالمنعم محمود -  92

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  82257 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دهحمي سعد جمال محمد -  93

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  84450 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد مجدى محمد -  94

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  67135 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محسوب عطيه سالمه مروه -  95

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف
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,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  58521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل عيسى اسماعيل سامى -  96

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

 المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  73332 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المتولى محمد عبدالحليم حسنى هانى -  97

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

,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  85726 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حميد عبداللطيف مصطفى رمضان -  98

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  38663 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمر اسماعيل محمد عاطف -  99

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

,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  62020 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشهاوى ابراهيم على وائل -  100

  جنيه  48000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  60425 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن سليمان محمد -  101

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  87365 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبدالواحد السيد امل -  102

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  70062 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد محمد مصطفى -  103

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

 المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  86895 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا ضيف على على سادات شيماء -  104

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  61973 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخياط محمد رفاعى محمد -  105

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  87391 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الماريه محمد راشد ياسر -  106

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 ، تاريخ وفي  87391 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التجميل ومستحضرات للعطور راشد/  الى التجارى االسم تعدل -  107

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191031

 المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  79976 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعيب حسن السيد عبدالهادى خالد -  108

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

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  87481 برقم قيده سبق ،، فرد جرتا  احمد صابر عبدالرحمن صابر -  109

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

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  82442 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شاهين السيد احمد اسماعيل نصر -  110

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

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  67700 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عفيفى خالف غريب ابراهيم -  111

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 87177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالحميد رمضان فوزيه -  1

 مسلم سعيد عنتر/ بملك الثمانين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 87183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود فوزى وليد -  2

 عيسى عبدالحميد عبدالسالم/ بملك عمارة 47ال بجوار- الجمهورية ش- السالم برج ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 57333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صباحى عبدالمقصود عبدالعاطى عبدالعاطى ياسر -  3

 محمد صبرى صبرى امانى/ بملك رافد طريق- بلطيم بجهة اخر رئئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 87176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد خضر فتحى جمال امل -  4

  محمد احمد فتوح العفيفى بملك - الطرفايه 4 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 87175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وصفى ابراهيم ايمن محمد -  5

 الخطيب احمد المهدى سمير/ بملك كلش عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 87182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل حسين مصطفى عبده احمد -  6

  جالل على احمد جمال احمد بملك - سخا مناسبات بدار 5 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 87179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى عامر عبدهللا محمد -  7

  بدوى السيد بدوى رشا - بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 87178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى ابراهيم زكى خضر محمد -  8

  النبى حسب محمد محمود خميس بملك - البرج - الجونه ارض - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 87180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالعاطى مها -  9

 غنيم فارس كرم احمد/ بملك االوقاف عمارات-الرياضى االستاد ،:   الـتأشير

 تم 20191001 تاريخ وفي 57333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صباحى عبدالمقصود عبدالعاطى عبدالعاطى ياسر -  10

 محمد صبرى صبرى امانى/ بملك رافد طريق- بلطيم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20191001 تاريخ وفي 57333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صباحى عبدالمقصود عبدالعاطى عبدالعاطى ياسر -  11

 عابد السيد احمد سمير/بملك الحامول طريق-بلطيم بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 87181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى عيد محمد السيد -  12

 يوسف احمد عزالدين تامر بملك - الشناوى رزقه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 84387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزمر عبدالمعطى ابراهيم اشرف ابراهيم -  13

  ماهر حلمى خالد - الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 87190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالحى عبدهللا احمد -  14

  خليفه محمد عبدالحى عبدهللا - بملك الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 87184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البراجيلى احمد محمد قطب  كامل احمد -  15

  المكاوى حسين سعيد محمود - بملك الزعفران ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 87189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مؤمن محمد ابراهيم -  16

  داود محمد شعبان عبله - بملك بطيطه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 87196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار محمد محمد محروس محمد -  17

  ابراهيم حسن عبدالقادر يوسف - بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 87191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى على يوسف عالء -  18

  الحلوانى حسين السيد - بملك المحطه قلين - السنط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 86665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا حمدى احالم -  19

  عبدالجواد عبدالفتاح عصام محمد - بملك الديبه ميت بجهه اخر رئيسى محل افتتاح افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 87185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه السيد حسين ليلى -  20

  ابوبكر كامل عبدالقادر - بملك عمير شباس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 76308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى االمير نبيل االمير -  21

  السكرى رمضان كريم - بملك الصياد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 76308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى االمير نبيل االمير -  22

 الشحات المتولى البيلى - بملك الجمهوريه شارع بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 87192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح رمضان المتولى احمد -  23

  عبدالجواد محمد على فديه - بملك تريان ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 86629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم بسيونى رضا -  24

 عبدالجواد امجد الطاف/ بملك ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 58706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد عبدالرحمن سليمان شعبان -  25

 االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 87193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عبدالغنى الذكى جمعه -  26

  حسن صالح عبدالونيس محمد - لكبم القاضى عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 87187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابراهيم محمد عادل -  27

  خليل السيد محمد السيد عصام - بملك الخادميه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 86665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا حمدى احالم -  28

 عبدالجواد عبدالفتاح عصام محمد - بملك الديبه ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 86665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا حمدى احالم -  29

 عبدالجواد عبدالفتاح عصام محمد - بملك الديبه ميت بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 58538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان على عبدالعزيز احمد -  30

 الغاؤه ثم فرع الى بدسوق الكائن الرئيسى المحل وتعديل رئيسى محل الى بكفرالشيخ الكائن الفرع تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 64259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعيطى محمود خليل ابراهيم -  31

 المعيطى محمود خليل ابراهيم/ بملك الثالثاء سوق-الربع- بلطيم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 87195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اياتى محمد عبدالمنعم البيلى جمال -  32

  السعيد ابراهيم محمد - بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 87194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف سليمان حلمى منار -  33

  سالم عبدالعاطى محمد - بملك سناء - الدكتوره صيدليه بجوار - نصره قريه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 76308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى االمير نبيل االمير -  34

  السكرى رمضان كريم - بملك الصياد شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 87188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم محمد لسالمعبدا محمود -  35

  بركات عبدالسالم محمد عبدالسالم - بملك الكبرى فرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 87201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب عدلى محجوب عماد -  36

  باشا عطا عبدالعزيز محمد - بملك 12 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 87203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحميد بدراالدين احمد -  37

 احمد عبدالحميد بدرالدين عبدهللا - بملك العرب حامول ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 87198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين على ابراهيم احمد محمد احمد -  38

  وربى احمد عثمان فتحيه - بملك زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 87202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد حسن على ابوالعنين طارق -  39

  تيره بغرب المجتمع تنميه جمعيه - بملك تيره غرب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 87197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف عبدالرسول ابراهيم صبحى -  40

 البحيرى ورثه - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 87199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور احمد خليل على الدين بهاء -  41

  منصور احمد خليل على - بملك المستشفى شارع/  البلد قلين ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191003 تاريخ وفي 80216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الثقيله المعدات لتجاره خليل/  الى التجارى االسم تعدل -  42

  احمد عبدالفتاح عبدالسالم حسن/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 80216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب خليل بسيونى عبدالوهاب -  43

  احمد عبدالفتاح عبدالسالم حسن/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 87204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن رمضان ناصر محمد -  44

  الشربينى حسن رمضان ناصر - بملك المستجده االتحاد عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 87200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شادى السيد البيلى ياسر -  45

  الشناوى  خضر عبدالغفار عمرو - بملك االهرام شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 75126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالمنعم حسن محمد -  46

  الشربينى حسن حلمى عاليه بملك - المستجده االتحاد عزبه/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 87212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رمضان حمدى السيد -  47

  محمد ذكى عبدالباسط زينب - بملك المجد 50 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 87207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى لطفى محمد سوميه -  48

  متولى الشربينى لطفى فايز - بملك البنا قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 44186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى التهامى فتوح التهامى -  49

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 87214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق بيومى السيد صفوت -  50

  عطا ابراهيم عبدهللا فوزيه - بملك ابوطبل - الكاوتش شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 87205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد السيد بسينه -  51

  محمد عبدالجواد صبحى عبدالجواد - بملك جرين عزبه - الحالفى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 87211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض حسن يوسف ابراهيم محمد -  52

  معوض حسن يوسف ابراهيم - بملك قونه - المحليه الوحده ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 45242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزواوى مصطفى على السيد عصام -  53

  االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 86994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى على شلبى محمد -  54

  شلبى على شلبى محمد/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 87209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود السيد محمود مدحت ايه -  55

  محمد ممدوح امير - بملك الحجر كوم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 87208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطان مصطفى سعد عادل خالد -  56

  الهنداوى على محمد هشام - بملك اباظه مسجد امام ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 83305    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، النجدى سعد بكير حمدى -  57

  السيد على ابراهيم - بملك الشراقوه 45 قريه - الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 87206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود ابراهيم على الحسينى مجدى -  58

 داود السيد ابراهيم على الحسينى - بملك البرلس - الصناعيه المدينه - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 87213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جلطه غازى عبدالسالم محمد حامد -  59

  االلفى حسن محمود احمد - بملك المنصور 78 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 87210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود احمد نوره -  60

  الشيتانى احمد محمد توفيق - بملك المهندس النبوى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 57410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام محمد محمد حسن محمد -  61

  معروف حسن ابراهيم ايمن/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 64823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد عبدالمنعم محمود -  62

  رزق الغريب عزيزه/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 87222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد محمد على محمود -  63

 الجمل السعيد محمد محمد عبداللطيف - بملك الشرقى الكفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 65958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرادنى اسماعيل نصر نجالء -  64

 الفرع الغى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 87224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمد العوضى صفيه -  65

  عاشور عبدهللا يوسف عبدهللا - بملك 3 طلمبات ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 87215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب بسيونى ابوالفتوح محمد -  66

  بسيونى ابوالفتوح ابراهيم - بملك اسكندر عزبه - مسير منيه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 87219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكرداوى احمد محمد ابراهيم رضا شاكر -  67

  على توفيق محمد صالح - بملك الترزى قريه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 87218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الملوانى عبدالفتاح اشرف اسالم -  68

  الملوانى محمد عبدالفتاح اشرف - بملك البرلس - الشهابيه قريه - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 87223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان حسن عادل نجالء -  69

  عبدالحليم يوسف عبدالحليم - بملك ثانى تعاون قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 87220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على جالل السيد -  70

  عمر اسماعيل السيد فوزيه - بملك مصطفى ابو قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 87216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عزت انور عالء -  71

  عمر عبدالعال عزت السيد - بملك المثلث ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 87217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين على عبدالهادى فهمى جمال احمد -  72

  عبدالجواد عبدالنبى محمد عبير - بملك االحمر الكوم - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 87221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد موسى عبدالمنعم -  73

  موسى محمد موسى - بملك السحايت - ابيس عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 87225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مغازى على اسماعيل منى -  74

  عبدالمعطى ابراهيم عبدالباسط - بملك السحايت ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد على هالل -  75

  عالم شعبان محمد نجاح - بملك - الجديه63  ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 77515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور اسماعيل عيسى محمد -  76

  منصور اسماعيل عيسى محمد بملك 71 قريه/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 83136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه توفيق فؤاد محمد -  77

 عتمان محمد محمد بملك - كفرالمرازقه  بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد عبدالحميد رشا -  78

 عبدالسيد محمد السيد/ بملك تريان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87234    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، البربرى محمد حسين محمد محمد -  79

 البربرى محمد حسين محمد محمد/ بملك الغابات- 7 قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالجواد حسين غازى -  80

  على عبدالرحيم محمد وحيد بملك - الوزاريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم مصطفى يوسف عبدالعزيز عمر -  81

 محمد ابراهيم السيد/ بملك الصوالحه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالعظيم عبدالمنعم حماده -  82

 خميس محمد حسن/ بملك زيدان قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم السيد صابر يوسف -  83

 سالم السيد صابر/ بملك المنصور 54 قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 82205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدهللا نجيب محمد -  84

 ابراهيم عبدهللا حمدى/ بملك البوستة ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 82205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدهللا نجيب محمد -  85

 السيد فرحات هيام/بملك ابوبدوى بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحطب السيد محمد احمد -  86

 بابوحط محمد احمد شعبان/ بملك ابوطبل قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل السعيد محمد بكر بكر -  87

 الجمل السعيد محمد بكر سامى/ بملك الشرقى الكفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورالدين ابراهيم عبدالشافى هانم -  88

  غطاس محمد عبده يحى - بملك - الرغامه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروينى مصطفى ابراهيم على مصطفى -  89

  على عبدالمؤمن صالح بهيه بملك 50 المجد قريه ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم حسن حامد عبدالنبى محمد -  90

 عالم حسن حامد عبدالنبى محمد احمد/ بملك كفرالعجمى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد مسعود عزه -  91

  عبدهللا ابراهيم عبدالحميد السيد بملك - بنين االعداديه المدرسه شارع - غازى سيدى  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجباوى الجباوى محمد كامل -  92

 شعبان على عطيه شعبان/ بملك الجونه ارض -البرلس برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف بدير بديرمحمد -  93

  عطيه سليمان عبدالعزيز ايمان بملك - الشرقى المجاز ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى على عبدالحميد بسيونى -  94

  سعد محمد ابراهيم محمد - بملك - ابومصطفى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 82205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدهللا نجيب محمد -  95

 ابراهيم عبدهللا حمدى/ بملك البوستة ش بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه عبدالسالم احمد عزيزه -  96

 عطيه محمود شعبان سعاد/ بملك العباسية-محرم عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد عبدربه صبحى واصف -  97

 عمار احمد قطب جمعه/ بملك الطايفه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد السيد محمد احمد منير -  98

 السيد محمد احمد/ بملك ثان تعاون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 83136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه توفيق فؤاد محمد -  99

  عتمان محمد محمد بملك - كفرالمرازقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 83136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه توفيق فؤاد محمد -  100

 خليفه منسى توفيق فؤاد - بملك الكبرى المنشاه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول على محمد المتولى نجالء -  101

  جابر مبروك عبده سناء/ بملك المنصور 36 قرية ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غطاس محمد عبده يحى بشرى -  102

  جمعه السعيد مسعود رضا بملك - الرغامه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 87244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزوز السيد على عزوز امانى -  103

 بيال ومدينة لمركز المحلية الوحدة/ بملك الثورة ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 87255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايس محمد احمد سعد الدسوقى -  104

 عبدالرحيم ابوالفتوح روحيه/ بملك زهران قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 67445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على احمد احمد عبدالباسط -  105

 خليل على على احمد احمد السيد بملك - المركز شارع الحامول بجهه اخر رئيسى محل  افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 62009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عباس صبرى مصطفى -  106

 عباس صبرى السيد/ بملك الحالفى بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 62009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالجمله االسمده لتجاره عرفه صبرى مصطفى - الى تعدل -  107

 عباس صبرى السيد/ بملك الحالفى بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191010

 تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 62009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عباس صبرى مصطفى -الى تعدل -  108

 عباس صبرى السيد/ بملك الحالفى بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 87252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد بسيونى راند -  109

  مغازى صبحى ابراهيم - بملك - نصر سيدى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 47880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى هامىالت فتوح محمد -  110

 البسيقى التهامى فتوح التهامى/ بملك عمير شباس- 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 47880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى التهامى فتوح محمد -  111

 البسيقى التهامى فتوح التهامى/ بملك عمير شباس بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 87250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت مرشدى -  112

 مرشدى عبدالعاطى مرشدى العاطى عبد بملك - التجاريين تقسيم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 72867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الظريف على اسماعيل محمد رغده -  113

  ابراهيم توفيق محمد رضا - بملك - الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 85260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى عبداللطيف غالى غالى -  114

 عبداللطيف غالى عبداللطيف محمد/ بملك-ابوبدوى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 85260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى عبداللطيف غالى غالى -  115

 عبدهللا ابورواش فتحى محمد/ بملك بدوى ابو بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 62009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عباس صبرى مصطفى -  116

 عباس صبرى السيد - بملك - الحالفى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 62009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عباس صبرى مصطفى -  117

 عرفه عباس صبرى السيد/  بملك الحالفى/  بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 47880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى التهامى فتوح محمد -  118

 البسيقى التهامى فتوح التهامى/ بملك عمير شباس 2 رقم محل بجهة اخر رئيسى محل احافتت ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 73309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيدى عطيه محمد محمد محمد احمد -  119

  عبيدى عطيه محمد محمد محمد احمد/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 87249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد عبدالحميد محمد باسم -  120

 رضوان رياض عبدالرحمن هند/ بملك عبدالناصر جمال ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 67445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على احمد احمد عبدالباسط -  121

  خليل على على احمد احمد السيد بملك - المركز شارع الحامول ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 67445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على احمد احمد عبدالباسط -  122

 خليل على احمد احمد عبدالباسط بملك العنتراوى بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 79345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده على محمد محمد عمرو -  123

 حموده على محمد محمد/ بملك غازى سيدى-المستشفى ش بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 87254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه احمد فتحى محمد -  124

  على السيد محمد بملك - ابوعيشه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 79345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده على محمد محمد عمرو -  125

 حموده على محمد محمد/ بملك غازى سيدى-المستشفى ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 79345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده على محمد محمد عمرو -  126

 لالسماك كفرالشيخ بورصة شركة/ بملك 7 طلمبات بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 87256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان المغازى محمد السيد ئدرا -  127

 حسن عبدالجليل عبدالمحسن عطيات/ بملك التابعى عزبة- االبعاديه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 85260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلي اللطيف عبد غالي غالي -  128

 عبداللطيف غالى عبداللطيف محمد/ بملك ابوبدوى بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 87251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر عبدالسالم عبدالمنصف عمرو -  129

  عكاشه عبدالسالم حسان السيد هبه بملك - الدمرداش الشهيد شارع 27 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 87267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد سمير رامى -  130

  محمد السيد سمير احمد بملك - زيدان قريه  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 87260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرى محمد شعبان محمد -  131

 ابراهيم على السيد محمد/ بملك المناوفه- البحر ش ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 87259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل ابراهيم الدسوقى ابراهيم عبدالمنعم -  132

 يزيد المتولى عايده بملك - الثوره شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 87265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه حسين مصطفى اميره -  133

  عبدالعزيز عادل محمد احمد بملك/  العمال شارع 2  تقسيم ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 87257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على طه امدح احمد -  134

 عبدالخالق على طه حامد بملك - المناوفه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 87264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد هللا جاب حسام -  135

 الشيتانى يوسف على مرسى - بملك - بنات االعداديه مدرسه امام يوليو  23شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 87263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبجى الدسوقى الدسوقى ابوالفتوح خالد -  136

 الطبجى الدسوقى الدسوقى ابوالفتوح/ بملك البرلس- الصرف ماكينة ش -بلطيم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 87258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال سعد عبدالمقصود السعيد حماده -  137

  سليمان عبدالفتاح شعبان رسمى بملك - الحمراء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 87262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى عبده عبدالعزيز ابراهيم سارة -  138

 موافى عبدالعزيز رزق محمود/ بملك الدولى الطريق رافد- بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 87266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالحميد صالح محمد -  139

  عثمان حسن محمد محمد بملك - المركز شارع  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 50697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور منقريوس منصور سامى -  140

 الغاؤه ثم فرع الى الرئيسى المحل تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 65608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن شحاته ربيع شعبان -  141

 فؤاد يوسف بملك - العام المستشفى اداره باب امام التجاريين تقسيم - عبدالغفار ياسين شارع 52/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

  المغنى هللا فتح

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بدير صادق محمد هانم -  142

 جمعه عقيبى يوسف راغب - بملك - الوزاريه قريه  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى محمود محمد سهام -  143

 الموافى محمود محمد - بملك - الشقف قريه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 64120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد عبدالعزيز العابدين زين محمد -  144

 2016/  2/  14 فى1020 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فارس عبداللطيف رزق صفاء -  145

  عامر العابدين زين مصطفى بملك - عبدالناصر جمال شارع من متفرع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 57772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى عبدالحميد محمود طارق -  146

 دشيش ابراهيم الدسوقى احمد/ بملك النيل ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 46179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان رزق فتحي وائل -  147

 الحامول لمدينة المحلية الوحدة/ بملك الحامول سيارات مواقف مجمع بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 79474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالجواد عبدهللا عبدالرحمن -  148

 محمد الجواد عبد عبدهللا عبدالرحمن/ بملك الخاشعة 58 بجهة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر احمد محمد محمد عابله -  149

 جبر محمد محمد احمد/ بملك متبول ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور حامد زكى مدحت مجدى -  150

  منصور حامد ذكى مدحت بملك - الدينى المعهد شارع  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح زكى رضا احمد -  151

  سمره السيد محمد الشحات بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور ابراهيم الصاوى طارق -  152

  ابراهيم الصاوى طارق بملك - رمضان من العاشر ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 57673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد غازى محمد هشام -  153

 على سعد عبدالحميد محمد/ بملك رمضان من العاشر ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 67935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدفيرى ابراهيم البسيونى بدير -  154

 2018/  9/  18 فى 7214 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 65189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي سيون رجب احمد -  155

 ابراهيم محمد حمدى دينا/    بملك  الجديد المركز شارع  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم زكى غانم رافت احمد -  156

  حسن السيد محمد احمد - لقمان الحكيم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 57673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد غازى محمد هشام -  157

 على سعد عبدالحميد محمد/ بملك رمضان من العاشر ش بجهة فرع افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف عبدالجواد محمد احمد -  158

  نصر ابراهيم محمد طه بملك - مطروح مرسى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد فؤاد عبدالموجود صالح -  159

 حبيب احمد رمضان صابر - بملك - حبيب برج شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده محمد اسماعيل سالم مرجان -  160

  جوده محمد اسماعيل سالم  بملك - هشام ابن شارع- الجديده العزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 65189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي يونس رجب احمد -  161

  ابراهيم محمد حمدى دينا/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87269    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، عجمى اسماعيل محمد اسماعيل -  162

  اسماعيل احمد محمد رضا بملك - غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السيد محمد ابراهيم امجد -  163

 محمد صقر مصطفى ساميه/ بملك ابشان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 79474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالجواد عبدهللا عبدالرحمن -  164

 محمد عبدالجواد عبدهللا عبدالرحمن/ بملك الخاشعة 58 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 46179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان رزق فتحى وائل -  165

 الحامول لمدينة المحلية الوحدة/ بملك الحامول سيارات مواقف مجمع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 46179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان رزق فتحى وائل -  166

 رزق فتحى محمد/ بملك الشويحى 0ع بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 86787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه الصاوى طه عبدالقادر -  167

  على سليمان ناديه - الملك تعدل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى كامل حسن احمد جالل عمرو -  168

 العاطى عبد ابراهيم السيد نبيلة/ بملك شمس عين ش ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 87277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده جرجس رياض مسعد -  169

  الفيومى حسن محمد محمود بملك - التامينات شارع - المحطه قلين ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 52 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 86168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعيرى على ابراهيم السيد صبحى -  170

 موافى عبدالعزيز رزق رضا/ بملك الصناعية المنطقة بجوار -بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيتانى بدوى عيلاسما عزت محد -  171

 الشيتانى اسماعيل عزت/ بملك المهندس النبوى ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 66550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوه بسيونى محمد احمد اشرف -  172

 طوالن ابراهيم ابراهيم احمد بملك - الزهور تقسيم - تعاونيات 3 عماره 2 رقم شقه/  بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طبنجه محمد عبدالفتاح مختار -  173

  طبنجه محمد عبدالفتاح بملك - المامون الخليفه شارع 8  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 83136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه توفيق فؤاد محمد -  174

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 75445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالباقى محمد هيسم -  175

 على محمد عبدالمنعم محمد/ بملك المركز ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 86168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعيرى على ابراهيم السيد صبحى -  176

 موافى عبدالعزيز رزق رضا/ بملك الصناعية المنطقه بجوار -بلطيم بجهة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالهادى زكى محمود -  177

  مصطفى عبدالمنعم سعيده بملك - الرصيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 75200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرهللا عبدربه السيد زينات -  178

  طه محمد عبده فرج احمد بملك - الصغرى المنشاه  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 75200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرهللا عبدربه السيد زينات -  179

  الدستى محمد السيد احمد بملك - نشرت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم يوسف عبدالسميع عمرو -  180

 يونس صقر على/ بملك العباسية تبع- البحر ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيحه عبدالفتاح على عبدالفتاح -  181

 موسى مصطفى موسى ناصر/ بملك الزعفران ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطالب عبدالغنى لطفى يوسف ام -  182

 عبدالمنعم محمد سامى/ بملك الرصيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالصمد عمر سالم محمد -  183

 عبدالصمد عمر سالم/ بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزواوى ابوشعيشع على رمضان -  184

 غانم محمود عبداللطيف محمود/ بملك الربيع ابراج 7 عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان محمد على محمود سعيد -  185

 هنطش ابو السيد بسيونى عايده/ بملك العشماوى 0ع- عمر ابو ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى عبدالعاطى ابراهيم رانيا -  186

  غانم على على اسماعيل بسيونى بملك - المهندس النبوى شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 53 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرو على المرسى على -  187

 المرسى على المرسى/ غازىبملك سيدى مسجد بجوار- التوبة ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن هللا عوض طلبه حسين محمد -  188

  عبدالرحمن عيد عبدالجيد فرح بملك - الرصيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87286    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمود عبدهللا امنه -  189

  الشاذلى عامر عبدهللا ماجد بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 79014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم بولس جوليا -  190

 جعفر محمود محمد مصطفى/ بملك المصنع مع الخليفه ش تقاطع 2 تقسيم- ليبيا ش 60 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد على ابراهيم -  191

  على محمد يوسف فاطمه بملك - الخريجين 7 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب حامد احمد حمدى ليلى -  192

 دحام زكى خالد/ بملك الدينى المعهد ش- تريان ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 87296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه السعيد احمد حسن -  193

 العسوى محمد عبدالسالم عوض/ بملك عفان بن عثمان ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 75200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرهللا عبدربه السيد زينات -  194

 طه محمد عبده فرج احمد بملك - الصغرى المنشاه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 66550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوه بسيونى محمد احمد اشرف -  195

 طوالن ابراهيم ابراهيم احمد بملك - الزهور تقسيم - تعاونيات 3 عماره 2 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 87310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار الدسوقى اسماعيل الدسوقى -  196

 الشيخ االمام محمد السيد االمام بملك - الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 85335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيوانى محمد عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح -  197

  موسى محمد عبدالقوى هشام الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 81662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى حسين جابر منصور محمد -  198

  الزهيرى عبدهللا حسين جابر منصور بملك - الدرملى 3 قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 87313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز عبدالعزيز اسالم -  199

  عبدالمجيد زهران مراد رشاك بملك - فيروز 3 قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 87315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى احمد محمد محمود -  200

  الشامى احمد محمد الدين جمال بملك - غازى سيدى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 87300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى على على السيد -  201

  مصطفى عوض عبدالعزيز صفيه بملك - الكوم تل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 87308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عمر السيد رانيا -  202

  الدين نور عبدالعزيز عمر السيد  بملك - الغربيه قضاعه/     بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 87302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سليمان  ابراهيم هانى -  203

  صقر السيد سليمان ابراهيم - بملك - غازى سيدى ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 87307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد يوسف محمد وليد -  204

  عبدهللا فريد محمد احترام بملك - العبور شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 71998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد ابراهيم عبدالشافى ابراهيم -  205

 2019/  8/  4 فى6352 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 87303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايس سيداحمد محمد ابراهيم -  206

 سمره السيد الشحات سناء بملك - العباسيه -  هيكل ابو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 87311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم زكى مداح جميل -  207

 شريف زكى السيد زكى - بملك الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 87306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد احمد عبدالحميد احمد محمد -  208

  عيسى عبده ابراهيم عبده شيماء بملك - كفرالطايفه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 87305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصر محمد عبدالمنعم محمد -  209

 الغنام بيومى محمد بيومى بملك - الشقف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 87312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السعيد احمد دعاء -  210

  سيداحمد يوسف خالد بملك - رمضان من العاشر شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 71783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش حسن العجيمى السيد جيهان -  211

 محمد عبدالحميد مفيده/  بملك - الدمرداش شارع  35 الى تعدل     ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 87314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه محمد محمود حسين محمد -  212

  المرسى المتولى محمد نبيل بملك - شمس عين شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 87301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن صابر احمد -  213

  محمد حسن صابر احمد بملك - الوليد بن خالد شارع  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 ختاري وفي 87304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبه محمد محمد احمد -  214

 الكاشف عبدالوهاب محمد صالح بملك - عمير شباس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 87342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شومان عبدالقادر محمد عبدالقادر -  215

  عبدالرازق عبدالملك على  بملك - 7 طلمبات البورصه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 87318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك سيدهم رشدى سامى -  216

 سيدهم عبدالمالك جريس عبدالمالك سهير/ بملك الشامى فرج ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 87322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد زكريا عبدالمجيد غاده -  217

 صالح يوسف عبدالفتاح اسامة/ بملك ابوسعيد عزبة بجوار-الدولى المحلة طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 61882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد مجاهد رضا -  218

  المعداوى عبدالوهاب محمد ايهاب بملك - الكنيسه بجوار - الخطاب بن عمر شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 87320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تراب عبدالحميد سعيد الدين ضياء -  219

 تراب عبدالحميد سعيد احمد/ بملك كفرالمرازقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 87326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدهللا ايمان -  220

 فراج السيد احمد نعيم/ بملك الزعفران ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 55 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ يوف 80847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عميره عبدالكريم محمد شوقى محمد -  221

 عميره عبدالكريم محمد شوقى بملك - الشرقيه عميره - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 85491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد محمد -  222

 احمد جوده احمد عبدالرحمن/ بملك الجديدة العرب بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 87319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات المتكامله والمقاوالت الهندسى للمكتب عثمان -  223

 يوسف عبدالحميد نجيب/ بملك نصره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191017

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 78327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل زيد ابو وليد -  224

  عطيه عبدالعزيز عزه بملك - العامه النيابه تقسيم  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 87316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالحميد محمد تفيده -  225

  احمد عبدالمجيد احمد بملك - الوزاريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 64868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا محمد محمد محمد -  226

 البنا محمد محمد فوزى/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 47593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقره محمد احمد محمد عاطف -  227

 غالى عبدالمجيد غالى هناء/ بملك الميناء بجوار بحرى بر- بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  لعنوانا تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 47593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقره محمد احمد محمد عاطف -  228

 بقره محمد احمد محمد/ بملك البرلس برج-قدره كفر بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 73811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم عباس سمير عطيه -  229

 2015/  12/  1 6148 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 85491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد محمد -  230

 احمد جوده احمد عبدالرحمن/ بملك الجديدة العرب ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 85491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد محمد -  231

 عبدالصمد عبدهللا عبدالناصر/ بملك الناصرية قرية بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 87323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته عبدالمجيد على احمد عبدالرحمن -  232

 ابوسكين زيد ابو احمد فكيه/ بملك المحطة قلين- عبدالناصر جمال ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 87317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمود شعبان محمد -  233

  عبدالحميد محمود شعبان/بملك العباسية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 87321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى موسى ىلطف احمد -  234

 السيد محمد عزت احمد/ بملك ابشان- الموقف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 87325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالستار مصلحى شريف -  235

 سالمه عبدهللا غازى غازى/ بملك الفيروز قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 87328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا امين محمد امين محمد -  236

 والتعمير لالنشاء التعاونية الجمعية/ بملك ابشان ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 80847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عميره عبدالكريم محمد شوقى محمد -  237

 عميره عبدالكريم محمد شوقى بملك - الشرقيه عميره - بلطيم بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 47593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقره محمد أحمد محمد عاطف -  238

 غالى عبدالمجيد غالى هناء/ بملك الميناء بجوار بحرى بر -بلطيم بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 84209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالفتاح عبدالحفيظ هبه -  239

 هنداوى عبده السيد هانى/ بملك جمال سيدى ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 84209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالفتاح عبدالحفيظ هبه -  240

 جاد عبدالفتاح عبدالحفيظ عادل/ بملك الزراعة مساكن 6 بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 87338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فتحى سامى فتحى -  241

 جادالحق محمد السيد احمد - بملك - الحوه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان يلتعد تم 20191020 تاريخ وفي 86384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالفتوح فهمى ابراهيم محمد -  242

  ابوالفتوح فهمى ابراهيم باسم بملك - ابوسعيد قريه/      الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 84209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالفتاح عبدالحفيظ هبه -  243

 هنداوى عبده السيد هانى/ بملك جمال سيدى ش بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 87335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عون محمد عبدالقادر محمد سامى -  244

 عون محمد عبدالقادر محمد/ بملك المنصور 77 قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 87333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب احمد سعد ناهد -  245

  رضا - سعد - محمد - عبدالوهاب احمد عبدالعزيز ورثه - بملك - كفرالمشايخ ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 78708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى السيد عباس السيد -  246

  غالى السيد عباس وليد بملك - سن ام - الزقم/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 76308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى االمير نبيل االمير -  247

  سنديلة بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 87337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد عبدالعزيز السيد عبدالعزيز -  248

 عبدالواحد عبدالعزيز السيد/ بملك الطيبة ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 87329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور غانم احمد على محمد -  249

 منصور غانم احمد على/ بملك سن ام- الزقم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران مراد محمود احمد -  250

  شوشه غازى موسى صفيه بملك - سن ام - يوسف الحاج/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 86559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران مراد محمود احمد -  251

 2019/  9/  29 فى 7925 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 87336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عطاهلل سعد نوره -  252

 عبدالوهاب عرفه فتحى ورثة/ بملك البنا قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 87334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشرى على طه حسام -  253

  الجندى على كمال يسرى  بملك - البلد قلين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 87332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور غانم احمد ابراهيم على -  254

  منصور غانم احمد ابراهيم بملك - سن ام - الزقم ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 87331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بنات عطيه مصطفى فاطمه -  255

 الشاذلى عامر عبدهللا ماجد/ بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 87330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باز يوسف عبدالستار محمد احمد -  256

  باز يوسف عبدالستار محمد بملك - الناحيه داير شارع  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 87339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقده عوض احمد عصام -  257

 العقده مبروك عوض احمد/ بملك البلد قلين-االخالص ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 20344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد محمد محمد مبروكة -  258

 محمد المتولى محمد تيسير بملك - الشهابيه - بلطيم بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191021 تاريخ وفي 20344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد محمد محمد محمد مبروكة/  الى تعدل -  259

 محمد المتولى محمد تيسير بملك - الشهابيه - بلطيم بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 87343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلفاط محمد محمد محمد ربيع -  260

 غالى محمد الدسوقى خضره/ بملك البرلس برج جبانه طريق نهاية البرلس برج-بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 87349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى عيد عبدالعاطى محمد هانى -  261

  حجازى محمد عبدالحكيم محمد محمود بملك - الغربى المجاز10 كوبرى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 87344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكاشف عبدالوهاب محمد صالح -  262

 العبه محمد محمد احمد/ بملك عمير شباس ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 87348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد عبدالحكيم محمد محمود -  263

  عبدالمعطى عيد عبدالعاطى محمد هانى بملك - الغربى المجازى 10 كوبرى ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 87352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا محمد محمد االسعاد ابو -  264

 المتولى حسبو المتولى/ بملك الدهب كوم 12 قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 87346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى احمد السيد احمد -  265

 غازى احمد السيد احمد/ بملك شوشو فيال خلف ناصر منشأة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 87353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب حسن محمد حسن على منى -  266

 رجب حسن محمد حسن على/بملك 36 قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 84506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المال بسيونى حافظ فرحات محمد -  267

 المال السيد جمعهال السيد/  الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 87347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده عوض محمد السيد ابراهيم -  268

 الجعار احمد ابراهيم محمد عبير/ بملك البرلس- الخاشعة- بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 87354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم مصطفى حنان -  269

 عبدالحفيظ محمد بدر/ بملك الكفرالشرقى ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 87345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائية المواد وتوزيع لتجارة ابوشعيشع -  270

 شلبى عبدهللا السيد حسام/ بملك البيضاء القنطرة-الصوالحه- 3 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 84039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنياوى ابراهيم احمد صبحى محمد -  271

 المنياوى ابراهيم احمد صبحى - بملك متبول كفر/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 87340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالمقتدر سمرات -  272

  سليم على عبداللطيف عصام بملك- كفرالطايفه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 20344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق محمد محمد محمد مبروكه -  273

  محمد المتولى محمد تيسير بملك - الشهابيه - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 20344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق محمد محمد محمد مبروكه -  274

 ملكها الشهابية بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 86510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسن احمد ماهر -  275

 االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 87351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد لطفى محمد ياسر -  276

 عبدالرازق الشحات سناء/ بملك ابوسكين تفتيش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 83201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا غازى صابر محمد -  277

 حبيب احمد رمضان زكريا بملك - الحبيب برج/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 87341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض احمد رزق عبدالمولى -  278

 عوض احمد رزق مصطفى بملك - ابشان ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد صالح عبدالقادر محمد مدحت -  279

  العدلى محمود هرما بملك - سعيد بور شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 47921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى السيد هللا فتح السيد صفوت -  280

  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 84006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد عبدالستار هشام اسالم -  281

  صالح ابراهيم محمود ابراهيم - بملك ابوريا قريه/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 72128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابواليزيد محمد نشات -  282

 العطافى احمد محمد جمال - بملك المنصوره شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 72128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابواليزيد محمد نشات -  283

 عبدالحميد الشناوى عبدالحميد - بملك الجمهوريه شارع بيال بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 72128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابواليزيد محمد نشأت -  284

  العطافى احمد محمد جمال بملك - المنصور من شارع/  بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 72128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابواليزيد محمد نشأت -  285

  الكنانى احمد عبدالفتاح حمدى بملك - المنصور شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنوى عبدربه ابراهيم محمد عادل -  286

  شلبى عطيه عبدهللا خالد بملك - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيد عبدالسالم وحيد -  287

 عبدالحميد عبدالسالم عصام/بملك متبول- البنزينة ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد السيد احمد -  288

  ابوسمره السيد محمد الشحات محمد بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على فرحات محمود -  289

  شليمه ابراهيم محمد السيده بملك - الوزاريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح حميده عبدالسالم اشرف -  290

  هللا عوض عبدالعاطى سعد سعد سوسن بملك - تيره غرب ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتكاملة للمقاوالت الرفاعى -  291

 الرفاعى على محمد العابدين زين/ بملك تبارك برج- الوعظ تقسيم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق توفيق عبدالرازق ابراهيم -  292

  عبدالرازق توفيق عبدالرازق بملك - رمضان من العاشر شارع ، :  الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 85751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرشير مصطفى محمد عربى -  293

 شرشير مصطفى محمد عربى/ ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 62756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالوهاب عباس عزه -  294

 عبدالوهاب حسين عباس محمد/ بملك الطيبة قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 62756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالوهاب عباس عزه -  295

 حسين عبدالوهاب عباس عزه/ ملك السحايت قرية بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيضان ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم -  296

 غيضان ابراهيم عبدالمنعم/ بملك المطافى امام- عبدالناصر جمال ش- بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالب عبداللطيف ماهر احمد -  297

 غالب عبداللطيف ماهر بملك - التحرير برج - سالم صالح شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه رياض حسونه حسن -  298

  حسونه رياض حسونه بملك - الجديه 43 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالواحد السيد امل -  299

 محمود السيد رفعت مؤمن بملك - المدينه مجلس خلف شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والى السباعى منيع محمد -  300

  القصبى محمد جمال بملك - الحلميه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالرسول عبدالفتاح مصطفى -  301

  مصطفى عبدالرسول عبدالفتاح محمد - بملك - الوزاريه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك على حسن حسام -  302

 بريك على حسن/ بملك بشيقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 47113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشراكى عبده مصطفى اسامه -  303

 الشراكى عبده مصطفى محمد/ بملك 2 تقسيم- العمال ش 12 ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سيف احمد سيد السيد ابراهيم احمد -  304

 سيف احمد سيد السيد ابراهيم/ بملك  الزراعة مدرسة ش- 2 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على المرسى حمزه محمد -  305

 الصعيدى على المرسى حمزه/ بملك المعمورة 8 قرية ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكين طه عبدالجليل خليفه احمد -  306

 محمد على السعيد مسعد/ بملك المركز ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللمعى محمد طلحه مصطفى -  307

 البزاوى طلحه طه سنيه/ بملك محمد عقل ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 62756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالوهاب عباس عزه -  308

 عبدالوهاب حسين عباس محمد/بملك الطيبة قرية بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر على محمد احمد محمد -  309

 طوالن محمود زكريا حامد/ بملك الجديدة المحاربين ابراج- النخبة برج ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع ابراهيم طه ابراهيم -  310

 خميس عبدالعظيم كمال محمد بملك - البحر شارع القديم الحريه استوديو خلف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين هللا فتح طه طه -  311

  ابراهيم مصطفى كريمه بملك - الطواحنيه قريه - عرابى احمد شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى ابوالفتوح محمد السيد -  312

  الصاوى ابوالفتوح محمد ابراهيم بملك - الشرقى المجاز ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 72128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابواليزيد محمد نشات -  313

  الكنانى احمد عبدالفتاح حمدى بملك - المنصوره شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 72128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابواليزيد محمد نشات -  314

 عبدالحميد الشناوى عبدالحميد - بملك الجمهوريه شارع بيال بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم عطيه محمد -  315

 عطيه ابراهيم عطيه محمد عطيه/ بملك قاويةالشر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 87383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى عبدالقادر محمد زكريا محمد -  316

  حموده السيد الشحات السيد - بملك - السحايت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حسن عبدالسالم حسن احمد -  317

 سالم حسن عبدالسالم صالح/ بملك متبول ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القفاص محمد عبدالجواد سعيد محمد -  318

 حمودحمود عبدالعزيز نجاتى/ بملك الدستور ش 2 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد موسى اسماعيل موسى -  319

 حسين اسماعيل محمد الدين عماد/ بملك علوان ميت بناحية الخلفى الخليفه ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماريه محمد راشد ياسر -  320

  الماريه يونس محمد راشد بملك - مسير ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 87391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التجميل ومستحضرات للعطور راشد/  الى التجارى االسم تعدل -  321

  الماريه يونس محمد راشد بملك - مسير ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191023

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل السعيد غريب محمد -  322

  اسماعيل السعيد غريب السعيد بملك - االسالم فجر قريه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 74435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السورى يوسف محمد حمدى بليغ -  323

  حسن اسماعيل عبده انور بملك - الحالفى/     الى تعدل  ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 66787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسون عادل عبدالحميد حسنى محمود -  324

 شريف مصطفى رفعت رانيا/ بملك الشريف برج الدين عماد اسواق امام 47ال دوران الجمهورية ش ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شادى السعيد  منير محمد -  325

  ابواالسعاد عبدالمحسن احمد/ بملك عفان بن عثمان ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 69179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى حامد عبدالمحسن باسم -  326

 ذكى انور رشاد انور/ بملك للسيارات السبع معرض خلف الدولى المحلة طريق اول/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان الدسوقى منصور محمد -  327

 العكش على عبدالنبى عبير بملك - كفرالمرازقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فوزى محمد على -  328

  احمد محمد فوزى محمد/ بملك العباسيه- دومه عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده مبارك عبدالحميد مصطفى -  329

  سيف السعيد محمد بملك - ابوسكين ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيونى احمد عبدالفتاح عبدالسالم حميده -  330

  احمد عبدالفتاح حميده عبدالسالم - تيره غرب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 يختار وفي 40294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجريدى مسعد مسعد هيام -  331

 غالب احمد فرج بسيونى بملك - ابوغالب اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد محمد ابراهيم -  332

 جالل طه محمد اسامه/ بملك بورسعيد ش مع الزواوى سعد ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوى عبدالنبى ابراهيم سلوى -  333

  هللا فتح ابراهيم سعد تامر بملك - الصغرى المنشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 80596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صوله محمد سعد جمال سهير -  334

  امام السيد عبدالناصر/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 66117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزفتاوى مصطفى محمد محمود هيثم -  335

 غازى ابوشعيشع محمد محمد/ بملك للغات الزهور مدرسة بجوار 9 عمارة الزهور حى ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى عبدالرازق الشحات عبدالمحسن -  336

  البيلى عبدالرازق الشحات بملك - ابوسكين تفتيش ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 52659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالعزيز نصر خالد -  337

 زهران عبدالمجيد عبدالسمبع فتحى عبدالسميع بملك - الفندقيه مدرسه ام - الهوانم حوض 18و17 نعيم ارض تقسيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 52659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالعزيز نصر خالد -  338

 فرج عبدالعزيز نصر خالد بملك - روينه سكه شارع بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود يوسف عبدالفتاح احمد -  339

 حواس عبده فوزى جالل/ بملك القرضا- السرايا ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد صبحى مصطفى -  340

  محمد عبدالسالم رشدى امال بملك - الوزرايه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب منصور ابراهيم منصور -  341

  منصور خطاب منصور ابراهيم بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 69179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى حامد عبدالمحسن باسم -  342

 ذكى انور رشاد انور/ بملك للسيارات السبع معرض خلف- الدولى المحلة طريق اول ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 62864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عميره عبدالكريم محمد رضا -  343

 2015/  11/  15 فى 6769 المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجناينى مصطفى السيد ابراهيم -  344

 السباعى محمد ابراهيم عزت عبير/ بملك القصب محلة- المكنه عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب مصطفى عزازى زاهر -  345

 الديب السيد مصطفى عزازى/ بملك نشرت- الناحية داير ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيبه محمد السيد كمال محمد -  346

 عبدالدايم على نجاة/ بملك  الديبة ميت- افالطون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 40294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجريدى مسعد مسعد هيام -  347

 غالب احمد فرج بسيونى بملك - ابوغالب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 40294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجريدى مسعد مسعد هيام -  348

 غالب فرج بسيونى بملك غالب ابو بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 52659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالعزيز نصر خالد -  349

 فتحى عبدالسميع بملك - الفندقيه مدرسه ام - الهوانم حوض 18و17 نعيم ارض تقسيم بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 زهران عبدالمجيد عبدالسمبع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 86347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتيت مرسى مصطفى السيد -  350

  عبدالجواد بسيونى مدحت/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 75342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا مرسى حسن فهمى عبدالستار -  351

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 87389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد حامد -  352

  سيداحمد محمد عبدهللا بملك - 5 محطه تيره ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 87406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل يوسف ابوعرب عتمان عمرو -  353

  جبر محمد عبدالهادى حاتم بملك 25 رقم عقار الصناعيه المدينه شارع 15 ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 70203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى محمد ابراهيم حسن عيوشه -  354

 بدسوق الكائن االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 87407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزورى السيد رياض عطيه عادل -  355

  السيد رياض عطيه ناجى بملك - السالهيب - عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 80476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود ابراهيم احمد خالد -  356

  حسن عبدالقادر محروس مها بملك - المطافى امام - الجديد المركز شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 87405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عطاهلل زغلول دعاء -  357

  ابراهيم السيد محمد السيد عبدالحميد بملك - القاضى صبرى شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 87403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيان عبدالعزيز عبدالسالم محمد -  358

 عوض محمود ابراهيم يوسف بملك - ابوشريف عزبه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 87414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخطيطه عبدالعزيز محمد محمود هيثم -  359

 مرزوق محمد رمضان محمد احمد بملك - النقراشى شارع االودن عماره 19  ،  : الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 87409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على عبدهللا غالى -  360

  احمد على عبدهللا بملك - المنصور 77 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 68231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه السعود ابو كمال احمد -  361

 القن فريد المجيد عبد/ بملك االسماك صائدى جمعية- الغربى الموقف- بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 68231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه السعود ابو كمال احمد -  362

 عطيه ابوالسعود كمال/ بملك الحدود حرس امام-المصيف طريق- بلطيم بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 87404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد السيد عماد -  363

  احمد محمد السيد بملك - المعموره10 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 87412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم محمد احمد -  364

  ابوالفتوح محمد هشام - بملك - الكبرى فرج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 68231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابوالسعود كمال احمد -  365

 القن فريد المجيد عبد/ بملك االسماك صائدى جمعية- الغربى الموقف- بلطيم بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 87410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق على جابر محمد -  366

  حمد على محمد فرحات بملك - ايطاليا قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 87408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدهللا عبدالمنعم عادل -  367

  - الحمراوى قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 87411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى موسى جمعه ايهاب -  368

  حافظ عزت شعبان محمود بملك - الشامى فرج قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 87413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد على عبدالعزيز انور مصطفى -  369

 كلبوش موسى ابراهيم بالب بملك المحله- كفرالشيخ الدولى طريق - ابوسعيد ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 80476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود ابراهيم احمد خالد -  370

 حسن عبدالقادر محروس مها بملك - المطافى امام - الجديد المركز شارع بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 79434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد عبدالعزيز ابراهيم محمد -  371

 السعيد عبدالعزيز ابراهيم محمد/ بملك الحالفى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 79434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد عبدالعزيز ابراهيم محمد -  372

  على السيد عبدالغفار نعيمة/ بملك الحالفى قرية بجهة اخر رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 56962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا صابر عبدالعاطى محمد -  373

  عبدهللا صابر عبدالعاطى عبدهللا بملك - الحجر طريق - تريان قريه بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 77309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش محمد عبدالمنعم احمد -  374

  عقبه عبدالواحد محمد احمد منتصر - ملكب - القدماء المحاربين ابراج/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 87416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى رمضان عزت اشرف -  375

  الزينى عبدالواحد رمضان عزت بملك - نشرت طويله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 87417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس نجاح عباس احمد -  376

  سليمان محمد عبدهللا/ بملك مصر نهضة ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 79434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد عبدالعزيز ابراهيم محمد -  377

 السعيد عبدالعزيز محمدابراهيم/ بملك الحالفى بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 87424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد محمد السيد محمد -  378

  البيلى محمد عبدالنبى صبرى بملك - الجديده المحاربين - سالم صالح شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 47698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى محمود غريب صالح -  379

 الصعيدى محمود غريب صالح بملك - الشهابيه سبعون امتداد - بلطيم - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 82363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه الدسوقى السيد سماح -  380

  على اسماعيل محمد عبدهللا بملك - دقلت قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 87425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمد ابوالعنين وليد -  381

 على عبدالرحمن عبدالمنعم نورا/ بملك البحر ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 62532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى حامد عبدالعاطى الشحات -  382

 2015/  9/  28 فى 5766 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 87418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريج ابوالمجد سعد وجيه -  383

  فريج ابوالمجد سعد محمد - بملك - االحمر الكوم - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 87419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد ابراهيم ابراهيم -  384

  احمد السيد ابراهيم ياسر - بملك - الحلميه قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 87426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى احمد سعد غاده -  385

 بهنسى غازى سعد احمد/ بملك روينة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 87423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام عشرى عبيد امانى -  386

  الغنام عشرى عبيد امانى بملك - المركز شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 56962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا صابر عبدالعاطى محمد -  387

 عبدهللا صابر عبدالعاطى عبدهللا بملك - الحجر طريق -  تريان قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 87420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى فرج سالم رابعه -  388

 عبدالحى عبدالحى عبدالهادى ابراهيم/ بملك كفرالطايفة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 87422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم السيد على ابراهيم -  389

  سليم على السيد على بملك - االبعاديه 18 قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوالن رمضان فتحى مصطفى -  390

 طوالن رمضان فتحى/ بملك على الحاج قرية ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 65 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 57722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا محمد كمال محمد -  391

 محمد/ بملك القومى االسكان مشروع 11 عمارة 1 شقه الدولى رافد طريق- بلطيم بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 الفقى عطوه عبدالحميد

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى عيسى احمد رمضان محمد -  392

 حراز ابراهيم محمد محمود/ بملك الغنيمى حصة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكر العطافى يوسف يوسف احمد -  393

  الروينى ابراهيم محمد محمد بملك 47ال دوران - الذهبيه اللؤلؤه برج 35 القطعه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم منصور مسعود عبده -  394

 جمعه ابراهيم مصطفى محمد  مصطفى/ بملك الكنايس ابو- صندال ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 38198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد على ابراهيم يوسف -  395

 االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى على اسماعيل عبدالسالم احمد -  396

 عاصى على اسماعيل عبدالسالم/ بملك العام المستشفى ش ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى احمد محمد احمد غريب -  397

  العشرى احمد محمد احمد بملك - حازق - الجرن مصرب ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 85263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضبيش الهادى عبد الرحيم عبد محمد -  398

  ضبيش عبدالسالم عبدالهادى جمالت/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر محمد سالمه محمد -  399

  جبر محمد سالمه احمد بملك 49 قريه 7 طلمبات ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى محمود فايد محمد اسماعيل -  400

  غازى محمود فايد محمد بملك - علوان ميت كوبرى - السادات شارع البيضاء القنطره ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 83287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر اسماعيل عبدالونيس الدمرداش معتز -  401

 صقر اسماعيل عبدالونيس الدمرداش معتز -   7 طلمبات/  الى تعدل/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 82257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده سعد جمال محمد -  402

 االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحميد السيد بسام -  403

 عابدين العزيز عبد عبدالعاطى ايمن/ بملك عبدالناصر جمال ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا محمد احمد يوسف عبدالهادى -  404

  موسى عبدالغنى محمود محمد بملك 50 المجد ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروينى احمد جمال مصطفى -  405

  النجار طه عبدالباسط بملك - الحامول 75 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى على الصاوى ابراهيم -  406

  على الصاوى ابراهيم احمد/ بملك مسير سخا طريق- يونس 0ع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الدين بهى ابراهيم بهاء -  407

  احمد ابراهيم الدين بهى ابراهيم بملك - - الكردى قريه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 66 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غرابه عبدالسالم سعد ايمن -  408

 ابهغر عبدالسالم سعد ايمن بملك الرحمه مسجد امام يوليو 23 شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 57722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا محمد كمال محمد -  409

 الفقى عطوه عبدالحميد محمد/ بملك القومى االسكان مشروع 11 عمارة 1 شقه الدولى رافد طريق-بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 57722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا محمد كمال محمد -  410

 شتا محمد كمال/ بملك البرلس- البنايين-بلطيم بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 63345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبدالمحسن عزت -  411

 2012/  3/  26 فى1355 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 63345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبدالمحسن عزت -  412

 الغاء مع اخر رئيسى الى الرئيسى المحل تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 53260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنح حسين عبدالمنعم محمود -  413

  دياب موسى محمد عايده/ م بملك عارف عبدالسالم شارع 3 مدخل المهندسين عمارات/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 53260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنح حسين عبدالمنعم محمود -  414

   2013/  12/  8 فى6161 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات العامه للمقاوالت هيبه -  415

  هيبه بسيونى محمد هشام بملك - يونيو 18 شارع ، :  الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالعزيز محمد عماد -  416

  يوسف سالمه محمد عزه بملك 53 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 87427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على بدران حسن ابراهيم -  417

 عبدالخالق رجب عيوشه/ بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 83287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر اسماعيل عبدالونيس الدمرداش معتز -  418

 صقر اسماعيل عبدالونيس الدمرداش معتز -   7 طلمبات/  الى تعدل  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز المتولى احمد محمد حماده -  419

  راشد محمد غازى مرفت - بملك - الشرقوه41 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامة للمقاوالت الزاهى -  420

 الزاهى محمد فتوح/ بملك بطيطه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد محمد محمد سلوى -  421

  العطار عوض على يسرى بملك - الغنيمى حصه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 85910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالباقى فتحى ايمان -  422

  رخا محمد عبدالرحمن ايمن بملك - القشالن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 85910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالباقى فتحى ايمان -  423

 خليفه احمد فؤاد صباح - بملك البوسته شارع بجهه رئيسى له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم يوسف احمد محمد -  424

  عبدهللا محمد سعاد بملك - عرابى عزبه - متبول قريه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 67 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 73019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد يوسف السيد -  425

 على محمد يوسف السيد/بملك ليصبح الملك تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم عبدالرحمن الخضر شاديه -  426

  عبدالدايم عبدالرحمن الخضر عوض - بملك - الفرخ روس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف محمد احمد محمد احمد -  427

  شرف احمد محمد احمد محمد/ بملك روينه- الرئيسى الشارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مختار ابراهيم مختار -  428

 الخولى حسن حسن محمود/ بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 68551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحميد عبدالحليم عبدالحميد السيد -  429

  نوير الناشى فيروزمصطفى بملك - الحجر كوم/    الى تعدل   ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 85910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالباقى فتحى ايمان -  430

 رخا محمد عبدالرحمن ايمن بملك - القشالن بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 75200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرهللا عبدربه السيد زينات -  431

  الجزاوى على منصور محمد بملك - نشرت طويله - شاهين عزبه/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا محمد عبدالجيد محمد هشام -  432

  عبدالمقصود عبدالمغنى حسن فاطمه  بملك 7 كوبرى قريه  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد فريد احمد -  433

 يوسف فرج امال/ بملك الطويل الكوم -عماره عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على فتحى صبحى محمود -  434

  السيد عبدالفتاح هدى بملك - متبول قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 73332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى محمد عبدالحليم حسنى هانى -  435

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد احمد يوسف احمد شريف -  436

 الحداد احمد يوسف احمد شريف/ بملك الطويل الكوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم زيدان عبدالرحمن سلوى -  437

 عقل عبدالفتاح مصطفى الفتاحعبد/ بملك عمير شباس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدهللا طلبه متولى -  438

  على عبدهللا طلبه عبدهللا بملك - الطرفايه 4 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 58521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عيسى اسماعيل سامى -  439

  مصطفى السيد توفيق محمود  بملك - تيره غرب - ليصبح والملك العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 82557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد حامد جالل صالح -  440

  10 كوبرى - الكريونى عزبه/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى منصور ايوب منصور -  441

 عبده قطب صبحى وليد/ بملك روينة سكة ش- الثالث الدور-اللؤلؤة برج ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 68 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 87450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشورى محمد عوض احمد -  442

 البدراوى صابر البدراوى عايده/ بملك بدريه أم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماحو محمد محمد محمود -  443

 حمامو محمد محمود مصطفى بملك - المطافى بجوار التحرير شارع  - بلطيم  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد محمد شعبان -  444

 اسماعيل احمد صبره سليمان السيد/ بملك كفرالجرايدة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار مصطفى بدوى ىمصطف احمد -  445

  النجار بدوى مصطفى عبدالرحمن بملك - الزهراء مستشفى بجوار- االطباء تقسيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد صابر عبدالرحمن صابر -  446

 ابراهيم طه منى/ بملك الزعفران قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمود بسيونى محمود -  447

 عبدالبارى عبده جماالت/ بملك سخا مرور- الخطاب بن عمر ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار محمود عبدالمقصود سماح -  448

 فريد ابراهيم فتحى صالح - بملك - الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر عباس حميده رمضان -  449

  محمد على محمد عادل بملك - الغزل مصنع شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد حماده داليا -  450

 اللقانى عبدالرحمن لطفى محمود ابراهيم/ بملك 30 عمارة- 47 ال حى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحاوى محمد الطحاوى رامى -  451

  محمد الطحاوى عادل بملك - غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالواحد السيد امل -  452

 المدبولى ابوالفتوح السيد/ بملك الثمانين قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد عثمان امنه -  453

  احمد محمد عثمتن دمحم بملك - 7 طلمبات ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالجواد زكريا يحى -  454

  الزعويلى عبدالمنعم زكريا عادل بملك - اول ضرائب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 60425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن سليمان محمد -  455

  عثمان شحاته شاكر محمد بملك - الرابع الدور 4 شقه الشربينى صيدليه امام - التجارى الزهراء مجمع/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 60425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن سليمان محمد -  456

  االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان مصطفى عثمان سامى -  457

 رضوان غازى فهمى فهمى/ بملك قراجه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى خليفه بسيونى الجاريه -  458

 المغربى خليفه على صبحى/ بملك العمرانية قرية ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 69 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز عبدالمنعم شريف -  459

 الطنطاوى البدراوى فتحى هانى/ بملك  السعيد حامول ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد عبدالمعطى محمد ممدوح -  460

 محمد ابراهيم المغازى محمد/ بملك الجيش ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى احمد على جمال -  461

  النادى على احمد على بملك - سن ام - ابوشريف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسى عبده حسن اشرف محمد -  462

 السيسى عبده حسن اشرف/ بملك رمضان من العاشر ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدهللا على محمد -  463

 ابراهيم عبدهللا على عبدهللا/ بملك على الحاج قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 38663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر اسماعيل محمد عاطف -  464

  عمر اسماعيل محمد عصام بملك - ابومصطفى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 81102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى ابراهيم اشرف احمد -  465

  ابراهيم ماهر حلمى خالد/  الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى عبدالمقصود جمعه احمد -  466

  على محمد زكى سوسو بملك - المهندسين شارع 2 تقسيم 14 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 40668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم حسين سيد محمد اشرف -  467

 االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنياوى يوسف حسن مصطفى -  468

 الدماطى حسين محمود الشيماء/ بملك الشرطة مركز امام- جيهان ش- 1 عمارة -ندا فريد ش ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد عبداللطيف عاصم عزت كريم -  469

 الرفاعى على محمد العابدين زين محمد/ بملك الجمهورية ش- 1 تقسيم- تبارك برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 86869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زينه احمد طه صبرى -  470

 زينه احمد طه رجب/ بملك الكبرى المنشأة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 86869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زينه احمد طه صبرى -  471

 زينه احمد طه محمد/ بملك الكبرى المنشأة بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 86869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زينه احمد طه صبرى -  472

 زينه احمد طه رجب/ بملك الكبرى المنشأة بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 56071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النهرى احمد مليجى عزت طارق -  473

  النهرى احمد مليجى عزت طارق بملك 2 بلطيم - المنطقه 2 عقاررقم 6 رقم محل/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 87476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عوض طه احمد -  474

 عوض محمد عوض طه/ بملك اول تعاون قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم صابر يحى رضا -  475

 صالح السيد محمد احمد/ بملك علوان ميت امام- عمارة 47 ال ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 70 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 80098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون سالمه نعيم صبرى -  476

 هارون سالمه نعيم صبرى  الملك تعدل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرد صابر عبدالجواد عوض عبدالوكيل -  477

 كرد صابر عبدالجواد عوض عبدالجواد/ بملك البرلس- الكبرى الحنفى- بحرى بر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  لعنوانا تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدراوى محمد محمد احمد -  478

  بدير جاد رابعه بملك - السحايت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 66027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوار حسن عطوه عبدالحميد نور -  479

 احمد سيد المطلب عبد ربيع محمد/ بملك 72و71 عمارة 4 رقم محل الشعبية المساكن/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم على عبدالعزيز -  480

  الشرقاوى محمد عثمان اكرم بملك -المركز شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى الهنداوى على محمد هنداوى -  481

 الهنداوى على محمد/ بملك هنداوى برج- الجمهورية ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود طلبه محمد عبدالفتاح احمد -  482

  خضر عبدالمنعم محمد حاتم بملك 2 تقسيم 108 شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدفراوى محمد عبدالصبور احمد -  483

 الدفراوى محمد عبدالصبور احمد/ بملك متبول كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل رمضان حسن محمد -  484

 محمد عبدالعليم عابدين/ بملك القبلى الساحل- الربع-الضوافره-بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه حسن احمد محمد -  485

 القلينى عبدالرحمن احمد رشا/ بملك الكبرى المنشأة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 77739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى احمد محمد السعيد خيرى -  486

 ابراهيم ابراهيم محمد احمد بملك - 3 بلطيم  المنطقه 3  عقار1  رقم محل/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور مرزوق عبده اصالنى رأفت -  487

 مدكور مرزوق عبده اصالنى رأفت/ بملك البرلس برج-الجونه- شورى- بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 56149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد على ابراهيم خالد -  488

 عفيفى احمد فايز مدحت/ بملك القبلى الساحل-صالح اوالد-السبايعه- بلطيم بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 61973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط محمد رفاعى محمد -  489

  ابوسمره عبدالحميد على اشرف بملك - االسماك بورصه مقابل 7 طلمبات/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز جمعه عبدالعزيز محمد -  490

  جعفر متولى فتوح بدريه بملك للسكر الدلتا تقسيم 4 رقم قطعه - القاضى صبرى شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المشرفى ابوالفتوح محمد احمد فيصل -  491

 على غازى محمود راوية/ بملك المستشفى ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد بدالمنعمع حسن -  492

  موسى السيد محمد السيد بملك - الحالفى ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 71 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت عطيه محمد -  493

 ابراهيم مصطفى جمال لمياء/ بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد عزت احمد -  494

  الدين حسام محمد مصطفى تيسير بملك - الطبى المركز مقابل - المركز شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هدهد ابراهيم عبدالرازق محمد -  495

 هدهد ابراهيم عبدالرازق/ بملك الشرفا- بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 56149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد على ابراهيم خالد -  496

 عفيفى احمد فايز مدحت/ بملك القبلى الساحل -صالح اوالد- السبايعه- لطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 56149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد على ابراهيم خالد -  497

 نوار احمد احمد السعيده/ بملك البرلس- القبلى الساحل- بلطيم بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 77718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على يوسف عبدالتواب على -  1

 ارز فراكه/   الى النشاط تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 68004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب محمد محمد عبدالرؤف محمود -  2

 تجميل مستحضرات/  النشاط تعدل:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 68004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب محمد محمد عبدالرؤف محمود -  3

 تجميل مستحضرات/  النشاط تعدل:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 80216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب خليل بسيونى عبدالوهاب -  4

 الثقيله المعدات لتجاره معرض/  النشاط تعدل:  التأشير وصف

 تم20191003 تاريخ وفي 80216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الثقيله المعدات لتجاره خليل/  الى التجارى االسم تعدل -  5

 الثقيله المعدات لتجاره معرض/  النشاط تعدل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 75126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالمنعم حسن محمد -  6

 السيارات لتجاره معرض الى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 61625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات على مصطفى محمد -  7

 رى مواتير غيار قطع بيع/   الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 72942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مازن عبدهللا محمد السعيد محمد -  8

 ( ستاتيك الكترو)  والتصدير المعادن لدهان وفرن ورشه/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 73514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هليل عبدالسالم محمد حكمت -  9

 كامل خبزالىم/  الى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 86820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد عبدالصمد رضا -  10

 وتجارتها وبيعها االلبان وادرار ماشيه تربيه مزرعه - الى تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 72 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 64823   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد عبدالمنعم محمود -  11

 واقامه وبيعها واستئجارها وامتالكها والصحراويه البور االراضى وزراعه االراضى استصالح/  الى النشاط تعدل:  التأشير

 واالسمده الزراعيه المعدات وتوريد(  الزراعيه الصوب)  والزراعيه(  االعالف صناعه)  الصناعيه المشروعات

 وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 81096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  12

 النشاط ذات فى وتوريدات ومقاوالت هندسى مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 44535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العرمان السيد هللا جاب ابراهيم -  13

 العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه ومالبس خردوات/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 86971   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى عبدالحليم على محمود -  14

 اسماك بيع و تجاره/   الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 81662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى حسين جابر منصور دمحم -  15

 مواشى حظيره/  النشاط تعدل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 85512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حنا جبران عماد -  16

 رياضيه ادوات وتجميع تصنيع/   الى تعدل

,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 87232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم مصطفى يوسف عبدالعزيز عمر -  17

 واستيرادها الزراعية والمعدات االالت تجارة/   الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 80999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمولى المغازى نبيه السيد -  18

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

 والواردات

 وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى عبدالعاطى السيد احمد -  19

 الزراعيه الحاصالت وتقاوى بذور وتجاره انتاج/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 65189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي يونس رجب احمد -  20

 وتجارتها والبطاريات الكاوتش واصالح خدمه مركز/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 65189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي يونس رجب احمد -  21

 وتجارتها والبطاريات الكاوتش واصالح خدمه مركز/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 76635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار محمد احمد فتوح محمد -  22

 العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 65294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل محمد محمد السعيد -  23

 المنزلى االثاث - النجاره ولوازم اخشاب - منزليه اجهزه - وتسليح حديد موادبناء - مكتبيه ادوات توريدات/ النشاط الى اضاف

 خضروات - ماكوالت - سيارات - والمكتبى

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 61148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البراوى جاد عبدالمنعم مصباح -  24

 مجمده ودواجن لحوم  وتبريد  حفظ ثالجه/  الى النشاط تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 65189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي يونس رجب احمد -  25

 وتجارتها والبطاريات الكاوتش واصالح خدمه مركز/  الى تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 73 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 79014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم بولس جوليا -  26

  والمصاحف الدينية بوالكت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما) متكامله وطباعة اعالنية الفات وتصنيع واعالن دعاية/ الى تعدل

 الالزمة التراخيص على الحصول وبعد( االنترنت خدمات عدا وفيما

,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 86168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعيرى على ابراهيم السيد صبحى -  27

 الهيئة من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب/  الى تعدل:  التأشير وصف

 والمقطورات السيارات لتجارة ومعرض والواردات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 66027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوار حسن عطوه عبدالحميد نور -  28

 ومقطورات نقل سيارات غيار قطع تجاره - الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 46410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم حماد عبدهللا نهاد -  29

 الكهربائيه االجهزه تجاره/  الى النشاط تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 85462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع على انيس على -  30

 الزراعيه الحاصالت تقاوى وتجاره العربيه مصر جمهوريه منتجات وجميع الزراعيه الشتالت وتصدير انتاج - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 71998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد ابراهيم عبدالشافى ابراهيم -  31

 غذائيه مواد وتوزيع تجاره/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 66533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رزق على السيد -  32

 على للرقابه العامه يئهاله من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما تصدير مكتب/  الى النشاط تعدل

 والواردات الصادرات

 وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 72300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالسالم ابراهيم هناء -  33

 اعالف تجاره - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 84209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالفتاح عبدالحفيظ هبه -  34

 الالسلكية الكاميرات عدا فيما(طبية ومستلزمات مراقبة وكاميرات نظافة وخدمات كتابية ادوات) توريدات مكتب/الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 78708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى السيد عباس السيد -  35

 ( مواشى مزرعه)  مواشى حظيره/  الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 83201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا غازى صابر محمد -  36

 وتوريد زراعيه صوب وتركيب وانشاء وداجنى حيوانى انتاج مزارع وانشاء زراعى واستثمار استصالح/  الى تعدل:  التأشير

 وفواكه خضروات

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 39694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد بسيونى محمد -  37

 وسائله بترولية مواد نقل مقاوالت مكتب/الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 86559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران مراد محمود احمد -  38

 وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره/   الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 84006   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد عبدالستار هشام اسالم -  39

 اعالف تجاره/   الى تعدل:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 80847   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عميره عبدالكريم محمد شوقى محمد -  40

 زراعية وبذور وتقاوى ومخصبات اسمدة تجارة/ الى  تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 62992   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود السيد عبدالقوى فتحى -  41

 العربيه مصر جمهوريه منتجات جميع تصدير مكتب:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 74 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 83540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه ابراهيم حسن عادل -  42

 نجاره ورشه/   الى تعدل

,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 75261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عبدالحميد محمد محمد فهمى -  43

 وجبات وتقديم كافيه/  الى تعدل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 62153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد بدير محمد اشرف -  44

 لحام ورشه/  الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 59985   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى مصطفى عبدالنبى محمد -  45

 ومزادات خرده تجاره/  النشاط تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 77739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى احمد محمد السعيد خيرى -  46

 اسماك وبيع وتجميد وتبريد حفظ/  النشاط تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 57722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا محمد كمال محمد -  47

  االدوات انواع جميع توريد- االعمال اتومستلزم العدد انواع جميع توريد - الكهربائية االدوات انواع جميع توريد/ الى تعدل

 البناء مستلزمات انواع جميع توريد -  السباكه ومستلزمات وعدد الصحيه االدوات انواع جميع توريد - والمكاتب للشركات الكتابية

 جميع توريد - الخشبيه المصنوعات انواع جميع توريد - الحكوميه والجهات والبنوك للشركات البوفيه مستلزمات جميع توريد -

 توريد - والزينه والتزين التشجير انواع جميع توريد -(  جرار - خالطه - ونش)  الثقيله والمهمات العدد انواع

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 57722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا محمد كمال محمد -  48

 والموتوسيكالت السيارات مستلزمات توريد - القطنيه والمصنوعات االقمشه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 78575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى احمد محمد محمد -  49

 كهروميكانيكيه مقاوالت مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 53260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنح حسين عبدالمنعم محمود -  50

 الشركات و االعمال واداره االعمال رجال خدمات مكتب/  الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 73332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى محمد عبدالحليم حسنى هانى -  51

 العربيه مصر جمهوريه داخل خدمه عمال توريد مكتب/   الى تعدل:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 85726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد عبداللطيف مصطفى رمضان -  52

 االسماك مزارع وتمويل وامداد اسماك بيع محل/ الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87365   برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، احمد عبدالواحد السيد امل -  53

 وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة/ الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 86953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى السيد احمد احمد فرج -  54

 الغير لدى ماسبق كل وتصنيع واللقاحات واالمصال البيطريه واالدويه االعالف اضافات فى والتوزيع االتجار/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 38663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر اسماعيل محمد عاطف -  55

 وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 82442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين السيد احمد اسماعيل نصر -  56

 سيارات وخدمات سيارات غيار قطع تجاره/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 67700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى خالف غريب ابراهيم -  57

 وساللم بويات حديد وتجاره وتصنيع ولحام حداده ورشه/  الى تعدل/   الى تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 75 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 61973   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط محمد رفاعى محمد -  58

 النشاط ذات فى وتوريدات التجاريه والتوكيالت المزارع ومستلزمات االعالف وتوريد تجاره/  الى تعدل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 87177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالحميد رمضان فوزيه -  1

 خاص: أشيرالت وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايس سيداحمد محمد ابراهيم -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 87183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود فوزى وليد -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 87346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى احمد السيد احمد -  4

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 87353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب حسن محمد حسن على منى -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 87224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمد العوضى صفيه -  6

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورالدين ابراهيم عبدالشافى هانم -  7

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب منصور ابراهيم منصور -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحميد السيد بسام -  9

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 87404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد السيد عماد -  10

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 87265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه حسين مصطفى اميره -  11

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على فتحى صبحى محمود -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح زكى رضا احمد -  13

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم زكى احمد جميل -  14

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 76 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد صبحى مصطفى -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه حسن احمد محمد -  16

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان مصطفى عثمان سامى -  17

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 87215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب بسيونى ابوالفتوح محمد -  18

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا محمد احمد يوسف عبدالهادى -  19

 خاص: التأشير وصف, 

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 87257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على طه حامد احمد -  20

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى خليفه بسيونى الجاريه -  21

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 87316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالحميد محمد تفيده -  22

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سيف احمد سيد السيد ابراهيم احمد -  23

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد احمد يوسف احمد شريف -  24

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم زيدان عبدالرحمن سلوى -  25

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87371   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالرسول عبدالفتاح مصطفى -  26

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك على حسن حسام -  27

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والى السباعى منيع محمد -  28

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالواحد السيد امل -  29

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 47593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقره محمد احمد محمد عاطف -  30

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 87333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب احمد سعد ناهد -  31

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 77 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم حسن حامد عبدالنبى محمد -  32

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 87414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخطيطه عبدالعزيز محمد محمود هيثم -  33

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزواوى ابوشعيشع على رمضان -  34

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان محمد على محمود سعيد -  35

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 87249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد عبدالحميد محمد باسم -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 68231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه السعود ابو كمال احمد -  37

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 87335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عون محمد عبدالقادر محمد سامى -  38

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 87409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على عبدهللا غالى -  39

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 87425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمد ابوالعنين وليد -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد عثمان امنه -  41

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالجواد زكريا يحى -  42

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 87201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب عدلى محجوب عماد -  43

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 87203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحميد بدراالدين احمد -  44

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور ابراهيم الصاوى طارق -  45

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87248   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروينى مصطفى ابراهيم على مصطفى -  46

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 87188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم محمد عبدالسالم محمود -  47

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20191001 تاريخ وفي 57333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صباحى عبدالمقصود عبدالعاطى عبدالعاطى ياسر -  48

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 78 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 87181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى عيد محمد السيد -  49

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 87391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التجميل ومستحضرات للعطور راشد/  الى التجارى االسم تعدل -  50

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 87221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد موسى عبدالمنعم -  51

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 87256   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان المغازى محمد السيد رائد -  52

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل السعيد غريب محمد -  53

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 72128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابواليزيد محمد نشات -  54

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 86869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زينه احمد طه صبرى -  55

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد موسى اسماعيل موسى -  56

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجمى اسماعيل محمد اسماعيل -  57

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 87342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شومان عبدالقادر محمد عبدالقادر -  58

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طبنجه محمد عبدالفتاح مختار -  59

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد عبدالحميد رشا -  60

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 79434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد عبدالعزيز ابراهيم محمد -  61

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السيد محمد ابراهيم امجد -  62

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماريه محمد راشد ياسر -  63

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 87207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى لطفى محمد سوميه -  64

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد محمد محمد سلوى -  65

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 79 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالعزيز محمد عماد -  66

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه محمد محمود حسين محمد -  67

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم عطيه محمد -  68

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرد صابر عبدالجواد عوض عبدالوكيل -  69

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 87343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلفاط محمد محمد محمد ربيع -  70

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 87190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالحى عبدهللا احمد -  71

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى منصور ايوب منصور -  72

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 87213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جلطه غازى عبدالسالم محمد حامد -  73

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 87182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل حسين مصطفى عبده احمد -  74

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 87222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد محمد على محمود -  75

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 56149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد على ابراهيم خالد -  76

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 40294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجريدى مسعد مسعد هيام -  77

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 87252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد بسيونى راند -  78

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيد عبدالسالم وحيد -  79

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماحو محمد محمد محمود -  80

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 84209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالفتاح عبدالحفيظ هبه -  81

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشورى محمد عوض احمد -  82

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 80 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 66550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوه بسيونى محمد احمد اشرف -  83

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 87338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فتحى سامى فتحى -  84

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار الدسوقى اسماعيل الدسوقى -  85

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بدير صادق محمد هانم -  86

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيبه محمد السيد كمال محمد -  87

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87272   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى محمود محمد سهام -  88

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول على محمد المتولى الءنج -  89

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنوى عبدربه ابراهيم محمد عادل -  90

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 87192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح رمضان المتولى احمد -  91

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 87422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم السيد على ابراهيم -  92

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز المتولى احمد محمد حماده -  93

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 87212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رمضان حمدى السيد -  94

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 87184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البراجيلى احمد محمد قطب  كامل احمد -  95

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 87225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مغازى على اسماعيل منى -  96

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حسن عبدالسالم حسن احمد -  97

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى عبدالقادر محمد زكريا محمد -  98

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 87330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باز يوسف عبدالستار محمد احمد -  99

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 81 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامة للمقاوالت الزاهى -  100

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن صابر احمد -  101

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 87339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقده عوض احمد عصام -  102

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبه محمد محمد احمد -  103

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده محمد اسماعيل سالم مرجان -  104

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القفاص محمد عبدالجواد سعيد محمد -  105

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 87251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر عبدالسالم عبدالمنصف عمرو -  106

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على بدران حسن ابراهيم -  107

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم صابر يحى رضا -  108

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد فؤاد عبدالموجود صالح -  109

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عوض طه احمد -  110

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد على هالل -  111

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 87189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مؤمن محمد ابراهيم -  112

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق توفيق عبدالرازق ابراهيم -  113

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب مصطفى عزازى زاهر -  114

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 87266   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، على عبدالحميد صالح محمد -  115

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 87325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالستار مصلحى شريف -  116

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 82 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى على على السيد -  117

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى احمد محمد محمود -  118

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد السيد محمد احمد منير -  119

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد على ابراهيم -  120

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 87206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود ابراهيم على الحسينى مجدى -  121

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكر العطافى يوسف يوسف احمد -  122

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمود بسيونى محمود -  123

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 87407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزورى السيد رياض عطيه عادل -  124

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم منصور مسعود عبده -  125

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد صابر عبدالرحمن صابر -  126

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد عبدربه صبحى واصف -  127

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 83136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه توفيق فؤاد محمد -  128

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتكاملة للمقاوالت الرفاعى -  129

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت عطيه محمد -  130

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 87193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عبدالغنى الذكى جمعه -  131

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 20344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق محمد محمد محمد مبروكه -  132

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 56962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا صابر عبدالعاطى محمد -  133

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 87176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد خضر فتحى جمال امل -  134

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 87175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وصفى ابراهيم ايمن محمد -  135

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 87347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده عوض محمد السيد ابراهيم -  136

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 87354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم مصطفى حنان -  137

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالب عبداللطيف ماهر احمد -  138

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191028 ختاري وفي 87433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى على اسماعيل عبدالسالم احمد -  139

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى احمد محمد احمد غريب -  140

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 62009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عباس صبرى مصطفى -  141

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه رياض حسونه حسن -  142

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 87264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد هللا جاب حسام -  143

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 87323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته عبدالمجيد على احمد عبدالرحمن -  144

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن هللا عوض طلبه حسين محمد -  145

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد مسعود عزه -  146

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجباوى الجباوى محمد كامل -  147

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 87208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطان مصطفى سعد عادل خالد -  148

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحاوى محمد الطحاوى رامى -  149

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 87403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيان عبدالعزيز عبدالسالم محمد -  150

 خاص: التأشير وصف
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر محمد سالمه محمد -  151

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى محمود فايد محمد اسماعيل -  152

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 87263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبجى الدسوقى الدسوقى ابوالفتوح خالد -  153

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 87317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمود شعبان محمد -  154

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدكور مرزوق عبده اصالنى رأفت -  155

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 87345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائية المواد وتوزيع لتجارة ابوشعيشع -  156

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سليمان  ابراهيم هانى -  157

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد يوسف محمد وليد -  158

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 86665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا حمدى احالم -  159

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 87351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد لطفى محمد ياسر -  160

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 87187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابراهيم محمد عادل -  161

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المشرفى ابوالفتوح محمد احمد فيصل -  162

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 يختار وفي 87483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد عبدالمنعم حسن -  163

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح حميده عبدالسالم اشرف -  164

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه عبدالسالم احمد عزيزه -  165

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عمر السيد رانيا -  166

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد السيد احمد -  167

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على فرحات محمود -  168

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمود عبدهللا امنه -  169

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 80476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود ابراهيم احمد خالد -  170

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 47880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى التهامى فتوح محمد -  171

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 87250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت مرشدى -  172

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 87426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى احمد سعد غاده -  173

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 87423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام عشرى عبيد امانى -  174

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار محمود عبدالمقصود سماح -  175

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 87321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى موسى لطفى احمد -  176

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 87258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال سعد عبدالمقصود السعيد حماده -  177

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 87262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى عبده عبدالعزيز ابراهيم سارة -  178

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 67445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على احمد احمد عبدالباسط -  179

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر على محمد احمد محمد -  180

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد محمد ابراهيم -  181

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوى عبدالنبى ابراهيم سلوى -  182

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 80847   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عميره عبدالكريم محمد شوقى محمد -  183

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 87197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف عبدالرسول ابراهيم صبحى -  184

 خاص: التأشير وصف, 
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 الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 87199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور احمد خليل على الدين بهاء -  185

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 87326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدهللا ايمان -  186

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 87417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس نجاح عباس احمد -  187

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل السعيد محمد بكر بكر -  188

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 87416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى رمضان عزت اشرف -  189

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحطب السيد محمد احمد -  190

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 75200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرهللا عبدربه السيد زينات -  191

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم يوسف عبدالسميع عمرو -  192

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيحه عبدالفتاح على عبدالفتاح -  193

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 87205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد السيد بسينه -  194

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 87320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تراب عبدالحميد سعيد الدين ضياء -  195

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى احمد على جمال -  196

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسى عبده حسن اشرف محمد -  197

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدهللا على محمد -  198

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 87408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدهللا عبدالمنعم عادل -  199

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى الهنداوى على محمد هنداوى -  200

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 87344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكاشف عبدالوهاب محمد صالح -  201

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللمعى محمد طلحه مصطفى -  202

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكين طه عبدالجليل خليفه احمد -  203

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى عبدالرازق الشحات عبدالمحسن -  204

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 78327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل زيد ابو وليد -  205

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 87198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين على ابراهيم احمد محمد احمد -  206

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 87329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور غانم احمد على محمد -  207

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد فريد احمد -  208

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 87337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد عبدالعزيز السيد عبدالعزيز -  209

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 87410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق على جابر محمد -  210

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالعظيم عبدالمنعم حماده -  211

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالصمد عمر سالم محمد -  212

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم زكى غانم رافت احمد -  213

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطالب عبدالغنى لطفى يوسف ام -  214

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 87202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد حسن على ابوالعنين طارق -  215

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 87351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر عبدالسالم عبدالمنصف عمرو -  216

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 87424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد محمد السيد محمد -  217

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا محمد عبدالجيد محمد هشام -  218

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز عبدالمنعم شريف -  219

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد عبدالمعطى محمد ممدوح -  220

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود طلبه محمد عبدالفتاح احمد -  221

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 87191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى على يوسف عالء -  222

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 87349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى عيد عبدالعاطى محمد هانى -  223

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فوزى محمد على -  224

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 57722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا محمد كمال محمد -  225

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده مبارك عبدالحميد مصطفى -  226

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم عبدالرحمن الخضر شاديه -  227

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف محمد احمد محمد احمد -  228

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربرى محمد حسين محمد محمد -  229

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 87336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى عطاهلل سعد نوره -  230

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 87217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين على عبدالهادى فهمى جمال احمد -  231

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 86168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعيرى على ابراهيم السيد صبحى -  232

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 87216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عزت انور عالء -  233

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 87204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن رمضان ناصر محمد -  234

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ فيو 87334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشرى على طه حسام -  235

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنياوى يوسف حسن مصطفى -  236

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 87411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى موسى جمعه ايهاب -  237

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 87322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد زكريا عبدالمجيد غاده -  238

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 87200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شادى السيد البيلى ياسر -  239

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى كامل حسن احمد جالل عمرو -  240

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده جرجس رياض مسعد -  241

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين هللا فتح طه طه -  242

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الدين بهى ابراهيم بهاء -  243

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 87254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه احمد فتحى محمد -  244

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيونى احمد عبدالفتاح عبدالسالم حميده -  245

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى عبدالمقصود جمعه احمد -  246

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 87267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد سمير رامى -  247

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف عبدالجواد محمد احمد -  248

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالهادى زكى محمود -  249

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم السيد صابر يوسف -  250

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 82205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدهللا نجيب محمد -  251

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 87178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى ابراهيم زكى خضر محمد -  252

 خاص: التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 90 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 87180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالعاطى مها -  253

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 87211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض حسن يوسف ابراهيم محمد -  254

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم على عبدالعزيز -  255

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غرابه عبدالسالم سعد ايمن -  256

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مختار ابراهيم مختار -  257

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السعيد احمد دعاء -  258

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع ابراهيم طه ابراهيم -  259

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد حماده داليا -  260

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى على عبدالحميد بسيونى -  261

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 85260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى عبداللطيف غالى غالى -  262

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 62756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالوهاب عباس عزه -  263

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيضان ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم -  264

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 87405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عطاهلل زغلول دعاء -  265

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر عباس حميده رمضان -  266

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجناينى مصطفى السيد ابراهيم -  267

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 85491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالصمد عبدهللا عبدالصمد محمد -  268

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى عبدالعاطى ابراهيم رانيا -  269

 خاص: التأشير وصف
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرو على المرسى على -  270

 خاص: التأشير

 وصف , الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 87340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالمقتدر سمرات -  271

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف بدير بديرمحمد -  272

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 87418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريج ابوالمجد سعد وجيه -  273

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 87419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد ابراهيم ابراهيم -  274

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر احمد محمد محمد عابله -  275

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87280   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور حامد زكى مدحت مجدى -  276

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 87195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اياتى محمد عبدالمنعم البيلى جمال -  277

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 87209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود السيد محمود مدحت ايه -  278

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدهللا طلبه متولى -  279

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز جمعه عبدالعزيز محمد -  280

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 87194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف سليمان حلمى منار -  281

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 87185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه السيد حسين ليلى -  282

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 87348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد عبدالحكيم محمد محمود -  283

 خاص: تأشيرال وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 87352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا محمد محمد االسعاد ابو -  284

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدفراوى محمد عبدالصبور احمد -  285

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل رمضان حسن محمد -  286

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود يوسف عبدالفتاح احمد -  287

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 57673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد غازى محمد هشام -  288

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد احمد عبدالحميد احمد محمد -  289

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصر محمد عبدالمنعم محمد -  290

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على المرسى حمزه محمد -  291

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم مصطفى يوسف عبدالعزيز عمر -  292

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 87219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكرداوى احمد محمد ابراهيم رضا شاكر -  293

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 87218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الملوانى عبدالفتاح اشرف اسالم -  294

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 52659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالعزيز نصر خالد -  295

 خاص: أشيرالت

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 87412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم محمد احمد -  296

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 87319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات المتكامله والمقاوالت الهندسى للمكتب عثمان -  297

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروينى احمد جمال مصطفى -  298

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى على الصاوى ابراهيم -  299

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 87260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرى محمد شعبان محمد -  300

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20191013 تاريخ وفي 87259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل ابراهيم الدسوقى ابراهيم عبدالمنعم -  301

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 85910   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالباقى فتحى ايمان -  302

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 87214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق بيومى السيد صفوت -  303

 خاص: التأشير وصف
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 87223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان حسن عادل نجالء -  304

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع ديلتع تم20191028 تاريخ وفي 87432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات العامه للمقاوالت هيبه -  305

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شادى السعيد  منير محمد -  306

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 79345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده على محمد محمد عمرو -  307

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى ابوالفتوح محمد السيد -  308

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 87196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار محمد محمد محروس محمد -  309

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 79474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالجواد عبدهللا عبدالرحمن -  310

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 87331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بنات عطيه مصطفى فاطمه -  311

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيتانى بدوى اسماعيل عزت محد -  312

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 87448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم يوسف احمد محمد -  313

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 87413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد على عبدالعزيز انور مصطفى -  314

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 87332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور غانم احمد ابراهيم على -  315

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالجواد حسين غازى -  316

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 87220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على جالل السيد -  317

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان الدسوقى منصور محمد -  318

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد عبداللطيف عاصم عزت كريم -  319

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 46179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان رزق فتحى وائل -  320

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 87318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك سيدهم رشدى سامى -  321

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدراوى محمد محمد احمد -  322

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 87179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى عامر عبدهللا محمد -  323

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87228   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غطاس محمد عبده يحى بشرى -  324

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 87255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايس محمد احمد سعد الدسوقى -  325

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى عيسى احمد رمضان محمد -  326

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 72128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابواليزيد محمد نشات -  327

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 87406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل يوسف ابوعرب عتمان عمرو -  328

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 87271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فارس عبداللطيف رزق صفاء -  329

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 87328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا امين محمد امين محمد -  330

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه السعيد احمد حسن -  331

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 87341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض احمد رزق عبدالمولى -  332

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 87244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزوز السيد على عزوز امانى -  333

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 87313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز عبدالعزيز اسالم -  334

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 87284   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب حامد احمد حمدى ليلى -  335

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 87210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود احمد نوره -  336

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد عزت احمد -  337

 خاص: التأشير
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 نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار مصطفى بدوى مصطفى احمد -  338

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 76308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى االمير نبيل االمير -  339

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 87389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد حامد -  340

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 87444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوالن رمضان فتحى مصطفى -  341

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 87478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد محمد شعبان -  342

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 87357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد صالح عبدالقادر محمد مدحت -  343

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هدهد ابراهيم عبدالرازق محمد -  344

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 87420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى فرج سالم رابعه -  345

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 
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 لتجاره الجنرال/   التجاريه السمه تعدلت: الى 75126 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191003:  تاريخ فى  ،  -  1

   السيارات

 لتجاره خليل/  الى التجارى االسم تعدل: الى 80216 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191003:  تاريخ فى  ،  -  2

   الثقيله المعدات

   الشافعى عبدهللا السيد محمود حماده: الى 76360 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191005:  تاريخ فى  ،  -  3

   الشحات ومدشه مضرب/  السمه اضافه: الى 80581 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  4

 لالستيراد اتش/  الى السمه تعدلت: الى 79579 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  5

   H FOR IMPORT& EXPORT والتصدير
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   الزراعيه التوفيق/  الى السمه تعدلت: الى 64823 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  6

   حمزه عمو: الى 67198 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191009:  تاريخ فى  ،  -  7

   الشيخ سعد محمد احمد/  الى تعدل: الى 29321 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191009:  تاريخ فى  ،  -  8

 لتجارة  االعظم الوادى/  السمه اضافه: الى 87232 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191010:  تاريخ فى  ،  -  9

   واستيرادها الزراعية والمعدات االالت

 النتاج الحديثه سخا/  السمه اضافه: الى 86750 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191013:  تاريخ فى  ،  -  10

   الحقليه المحاصيل

 للمقاوالت الفيصل/  الى السمه تعدلت: الى 59692 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191013:  تاريخ فى  ،  -  11

   العامه

 للحاصالت االسالم فجر تبريد مخزن: الى 72578 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  12

   وتجارتها الزراعيه

 taj  الكتريك تاج/   اسمه اضافه: الى 76635 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  13

electric   

   القلم وحى مكتبه/  السمه اضافه: الى 87001 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  14

 والطباعة واالعالن للدعاية الرومانى: الى 79014 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  15

   ةالمتكامل

   السيارات واستيراد لتجارة االتحاد: الى 86168 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  16

   للمخبوزات الشهد: الى 75445 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  17

   الصنعه سر/  السمه اضافه: الى 72899 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  18

   التجاريه السمه الغاء الى تعدل: الى 71998 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191016:  تاريخ فى  ،  -  19

  لتجاره المتحده/  السمه اضافه: الى 81151 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191016:  تاريخ فى  ،  -  20

   االعالف

   والتصدير لالستيراد AAM: الى 73453 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191021:  تاريخ فى  ،  -  21

   Agro Hayah حياه اجرو/  الى تعدل: الى 83201 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191021:  تاريخ فى  ،  -  22

 محمد محمد محمد مبروكة/  الى تعدل: الى 20344 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191021:  تاريخ فى  ،  -  23

   الخالق عبد

   العامه قاوالتللم اسناد/  السمه اضافه: الى 70325 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  24

   مكرونتى/  السمه اضافه: الى 86683 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  25

 هورس بالك/  الى تعدل/  الى تعدل: الى 62992 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191023:  تاريخ فى  ،  -  26

   للتصدير الحجازى

   كافيه مكانى/  السمه اضافه: الى 75261 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191024:  تاريخ فى  ،  -  27
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 101 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 36673    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه ضرضر هللا عوض محمد -  18

  2019 لسنة ا/6300  برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 36673    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته ضرضر السيد هللا عوض محمد -  19

  2019 لسنة ا/6300  برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 20191013 تاريخ وفي 36673    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه ضرضر السيد هللا عوض محمد/  الى تعدل -  20

  2019 لسنة ا/6300  برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  لعنوانا تعديل تم

 العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 78680    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه موسى ابراهيم موسى فؤاد -  21

 الحامول 2017 لسنة ب/5203 برقم عليه مصدق تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 56387    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكة كلش عبدالمنعم مدحت -  22

 كفرالشيخ 2019 لسنة ا/2967 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 85633    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه حسن عثمان محمد رضا -  23

 بيال 2019 لسنة ا/1078 برقم عليه مصدق تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 66731    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها عبدهللا عبدالمقتدر سمرات -  24

 كفرالشيخ 2015 لسنة س/3090 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20191022 تاريخ وفي 81474    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه البطشه ابراهيم ابراهيم ابراهيم سمير -  25

 كفرالشيخ 2019 لسنة 268 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 سبق  ، تضامن شركة ،( وشركاه المهدى احمد محمد ابراهيم محمد) والتصدير واالستيراد المتكاملة للمقاوالت المهدى أبناء -  26

 عنه ومشهرؤ مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 68623    برقم قيدها

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 269 برقم

 وفي 68623    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،( وشريكته المهدى احمد محمد ابراهيم محمد) للمقاوالت المهدى ةشرك -  27

 شركات 2019 لسنة 269 برقم عنه ومشهرؤ مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ

 كفرالشيخ محكمة

 تضامن شركة ، والتصدير لالستيراد العامه للمقاوالت(  محمد محمود محمد وشريكه احمد محمد ابراهيم محمد) المهدى ابناء -  28

 ومشهرؤ مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 68623    برقم قيدها سبق  ،

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 269 برقم عنه

 واالستيراد المتكامله للمقاوالت وشركاهما المهدى محمد محمود محمد محمد؛ ابراهيم محمد المهدى ابناء شركه - الى تعدل -  29

 عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 68623    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، والتصدير

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 269 برقم عنه ومشهرؤ مسجل ملخصه تعديل

 سبق  ، بسيطة توصية ،( وشركاه المهدى احمد محمد ابراهيم محمد) والتصدير واالستيراد المتكاملة للمقاوالت المهدى أبناء -  30

 عنه رؤومشه مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 68623    برقم قيدها

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 269 برقم

 وفي 68623    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( وشريكته المهدى احمد محمد ابراهيم محمد) للمقاوالت المهدى شركة -  31

 شركات 2019 لسنة 269 برقم عنه ومشهرؤ مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ

 كفرالشيخ محكمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 102 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 بسيطة توصية ، والتصدير لالستيراد العامه للمقاوالت(  محمد محمود محمد وشريكه احمد محمد ابراهيم محمد) المهدى ابناء -  32

 ومشهرؤ مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 68623    برقم قيدها سبق  ،

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 269 برقم عنه

 واالستيراد المتكامله للمقاوالت وشركاهما المهدى محمد محمود محمد محمد؛ ابراهيم محمد المهدى ابناء شركه - الى تعدل -  33

 عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 68623    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، والتصدير

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 269 برقم عنه ومشهرؤ مسجل ملخصه تعديل

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 16606    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، القاهره بنك -  34

  مولالحا شرطة مركز امام الجديج المركز ش بجهة فرع افتتاح

 تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 86910    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه ابراهيم محمد احمد عالم محمد -  35

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 273 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 80322    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه محمد طه عبدالرازق ابراهيم -  36

 الحامول 2019 لسنة ا/ 7245 برقم عليه مصدق تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 70762    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاؤه حتحوت محمد محمد محمد -  37

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 276 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 22874    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه خليل احمد سيد ابراهيم ابراهيم -  38

 دسوق 2019 لسنة ا/720برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 22874    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه مرسى محمد عبدالغفار محمد حمدى/  الى تعدل -  39

 دسوق 2019 لسنة ا/720برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191031

 22874    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، ابراهيم شعبان كمال اشرف وشريكه ابراهيم شعبان كمال ابراهيم/  الى تعدل -  40

 دسوق 2019 لسنة ا/720برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 22874    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه خليل احمد سيد ابراهيم ابراهيم -  41

 دسوق 2019 لسنة ا/720برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 22874    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه مرسى محمد عبدالغفار محمد حمدى/  الى تعدل -  42

 دسوق 2019 لسنة ا/720برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191031

 22874    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، ابراهيم شعبان كمال اشرف وشريكه ابراهيم شعبان كمال ابراهيم/  الى تعدل -  43

 دسوق 2019 لسنة ا/720برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 22874    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه خليل احمد سيد ابراهيم ابراهيم -  44

 دسوق 2019 لسنة ا/720برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 22874    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه مرسى محمد عبدالغفار محمد حمدى/  الى تعدل -  45

 دسوق 2019 لسنة ا/720برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191031

 22874    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، ابراهيم شعبان كمال اشرف وشريكه ابراهيم شعبان كمال ابراهيم/  الى تعدل -  46

 دسوق 2019 لسنة ا/720برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 103 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   قمبر قيدها سبق  ، الغذائية المواد وتغليف وتعبئة وتصنيع مقلة/ الى تعدل  بسيطة توصية ، وشريكه حسن عثمان محمد رضا -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 85633

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ابراهيم - الى تعدل: الى 80897 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191008:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه عالم السعيد محمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المصالح كافه امام فقط مجتمعين االداره حق الثالثه للشركاء اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  عالم السعيد حمدم محمد -  1

 فيها بما الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع الشركه مايخص وكل الزراعيه والجمعيات واالدرات الزراعه وزراه و الحكوميه

:  تاريخ ، وااليداع السحب حق ولهم الشركه باسم البنوك حسابات فتح فى التوقيع حق ولهم الجديد المصرى الريف تنميه شركه

 80897   برقم    20191008

 المصالح كافه امام فقط مجتمعين االداره حق الثالثه للشركاء اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  عالم السعيد محمد محمد -  2

 فيها بما الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع الشركه مايخص وكل الزراعيه والجمعيات واالدرات الزراعه وزراه و الحكوميه

:  تاريخ ، وااليداع السحب حق ولهم الشركه باسم البنوك حسابات فتح فى التوقيع حق ولهم الجديد المصرى الريف تنميه شركه

 80897   برقم    20191008

 كافه امام فقط مجتمعين االداره حق الثالثه للشركاء اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشرقاوى المتولى موسى هشام -  3

 بما الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع الشركه مايخص وكل الزراعيه والجمعيات واالدرات الزراعه وزراه و الحكوميه المصالح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 104 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، وااليداع السحب حق ولهم الشركه باسم البنوك حسابات فتح فى التوقيع حق ولهم الجديد المصرى الريف تنميه شركه فيها

 80897   برقم    20191008

 كافه امام فقط مجتمعين االداره حق الثالثه للشركاء اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشرقاوى المتولى موسى هشام -  4

 بما الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع الشركه مايخص وكل هالزراعي والجمعيات واالدرات الزراعه وزراه و الحكوميه المصالح

:  تاريخ ، وااليداع السحب حق ولهم الشركه باسم البنوك حسابات فتح فى التوقيع حق ولهم الجديد المصرى الريف تنميه شركه فيها

 80897   برقم    20191008

 كافه امام فقط مجتمعين االداره حق الثالثه للشركاء اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشيخ عبدهللا محمود محمد اشرف -  5

 بما الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع الشركه مايخص وكل الزراعيه والجمعيات واالدرات الزراعه وزراه و الحكوميه المصالح

:  تاريخ ، وااليداع السحب حق ولهم الشركه باسم البنوك حسابات فتح فى التوقيع حق ولهم الجديد المصرى الريف تنميه شركه فيها

 80897   برقم    20191008

 كافه امام فقط مجتمعين االداره حق الثالثه للشركاء اصبح  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشيخ عبدهللا محمود محمد اشرف -  6

 بما الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع الشركه مايخص وكل الزراعيه والجمعيات واالدرات الزراعه وزراه و الحكوميه المصالح

:  تاريخ ، وااليداع السحب حق ولهم الشركه باسم البنوك حسابات فتح فى التوقيع حق ولهم الجديد المصرى الريف تنميه شركه فيها

 80897   برقم    20191008

 منفردان او مجتمعان الشركه باسم التوقيع و االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  عاشور عبدهللا عبدالسالم عبدهللا -  7

 اصول بيع فى الحق ولهما البنوك من والرهن واالقتراض واالعمال والخاص العام القطاع مع التعامالت كافة فى الحق ولهما

 56831   برقم    20191009:  تاريخ ، الشركة باسم المديونية وعقود مستندات على والتوقيع وللغير لنفسهم الشركة

 او مجتمعان الشركه باسم التوقيع و االدارة حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  عاشور عبدهللا عبدالسالم عبدالمنعم عماد -  8

 بيع فى الحق ولهما البنوك من والرهن واالقتراض واالعمال والخاص العام القطاع مع التعامالت كافة فى الحق ولهما منفردان

 56831   برقم    20191009:  تاريخ ، الشركة باسم المديونية وعقود مستندات على والتوقيع وللغير لنفسهم الشركة اصول

 القروض صرف الشركة مدير اختصاصات الى اضافه  شريك و مدير  بسيطة توصية  البطشه ابراهيم ابراهيم ابراهيم سمير -  9

 81474   برقم    20191022:  تاريخ ، البنوك من

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، الشركة من خرجت  موصى شريك  تضامن شركة  عشماوى محمد بدير منال -  10

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، الشركة من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  11
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 باسم والتوقيع االدارة حق المتضامنين وللشركاء منضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عبدالحليم مصطفى احمد -  129

 المحاضر واستالم ونهائيا ابتدائيا وتسليمها المواقع استالم فى حكومية والغير الحكومية الجهات مع منفردين او مجتمعين الشركة

 االلتزامات كافة وسداد والحكومية السيادية الجهات وجميع التامينات امام الشركه وتمثيل واعتمادها عليها والتوقيع والمستخلصات

 واالوامر االوراق وتسلم تسليم فى االستثمار وهيئة الهندسية االدارات امام الشركة وتمثيل وعنها الشركة باسم والمستحقات

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، الصالحيات كافة بقاء مع 0 وغيرها والعقود والمستندات

 باسم والتوقيع االدارة حق المتضامنين وللشركاء منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  الشوربجى محمد جالل نادر -  130

 المحاضر واستالم ونهائيا ابتدائيا وتسليمها المواقع استالم فى حكومية والغير الحكومية الجهات مع منفردين او مجتمعين الشركة

 االلتزامات كافة وسداد والحكومية السيادية الجهات وجميع التامينات امام الشركه وتمثيل واعتمادها عليها والتوقيع والمستخلصات

 واالوامر االوراق وتسلم تسليم فى االستثمار وهيئة الهندسية االدارات امام الشركة وتمثيل وعنها الشركة باسم والمستحقات

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، الصالحيات كافة بقاء مع 0 وغيرها والعقود والمستندات

 باسم والتوقيع االدارة حق المتضامنين وللشركاء منضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى محمد جالل نادر -  131

 المحاضر واستالم ونهائيا ابتدائيا وتسليمها المواقع استالم فى حكومية والغير الحكومية الجهات مع فردينمن او مجتمعين الشركة

 االلتزامات كافة وسداد والحكومية السيادية الجهات وجميع التامينات امام الشركه وتمثيل واعتمادها عليها والتوقيع والمستخلصات

 واالوامر االوراق وتسلم تسليم فى االستثمار وهيئة الهندسية االدارات امام الشركة وتمثيل وعنها الشركة باسم والمستحقات

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، الصالحيات كافة بقاء مع 0 وغيرها والعقود والمستندات

 الشركة باسم والتوقيع االدارة حق المتضامنين وللشركاء منضم  موصى شريك  تضامن شركة  عشماوى محمد بدير منال -  132

 المحاضر واستالم ونهائيا ابتدائيا وتسليمها المواقع استالم فى حكومية والغير الحكومية الجهات مع منفردين او مجتمعين

 االلتزامات كافة وسداد والحكومية السيادية الجهات وجميع التامينات امام الشركه وتمثيل واعتمادها عليها والتوقيع والمستخلصات

 واالوامر االوراق وتسلم تسليم فى االستثمار وهيئة الهندسية االدارات امام الشركة وتمثيل وعنها الشركة باسم مستحقاتوال

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، الصالحيات كافة بقاء مع 0 وغيرها والعقود والمستندات

 الشركة باسم والتوقيع االدارة حق المتضامنين وللشركاء منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  133

 المحاضر واستالم ونهائيا ابتدائيا وتسليمها المواقع استالم فى حكومية والغير الحكومية الجهات مع منفردين او مجتمعين

 االلتزامات كافة وسداد والحكومية السيادية الجهات وجميع التامينات امام الشركه وتمثيل واعتمادها عليها والتوقيع والمستخلصات

 واالوامر االوراق وتسلم تسليم فى االستثمار وهيئة الهندسية االدارات امام الشركة وتمثيل وعنها الشركة باسم والمستحقات

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، الصالحيات كافة بقاء مع 0 وغيرها والعقود والمستندات

 باسم والتوقيع االدارة حق المتضامنين وللشركاء منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن ليمعبدالح مصطفى احمد -  134

 المحاضر واستالم ونهائيا ابتدائيا وتسليمها المواقع استالم فى حكومية والغير الحكومية الجهات مع منفردين او مجتمعين الشركة

 االلتزامات كافة وسداد والحكومية السيادية الجهات وجميع التامينات امام الشركه وتمثيل واعتمادها عليها والتوقيع والمستخلصات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 112 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 واالوامر االوراق وتسلم تسليم فى االستثمار وهيئة الهندسية االدارات امام الشركة وتمثيل وعنها الشركة باسم والمستحقات

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، الصالحيات كافة بقاء مع 0 وغيرها والعقود والمستندات

 باسم والتوقيع االدارة حق المتضامنين وللشركاء منضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عبدالحليم مصطفى احمد -  135

 المحاضر واستالم ونهائيا ابتدائيا وتسليمها المواقع استالم فى حكومية والغير الحكومية الجهات مع منفردين او مجتمعين الشركة

 االلتزامات كافة وسداد والحكومية السيادية الجهات وجميع التامينات امام الشركه وتمثيل واعتمادها عليها والتوقيع والمستخلصات

 واالوامر االوراق وتسلم تسليم فى االستثمار وهيئة الهندسية االدارات امام الشركة وتمثيل وعنها الشركة باسم والمستحقات

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، الصالحيات كافة ءبقا مع 0 وغيرها والعقود والمستندات

 باسم والتوقيع االدارة حق المتضامنين وللشركاء منضم  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن عبدالحليم مصطفى احمد -  136

 المحاضر واستالم ونهائيا ابتدائيا وتسليمها المواقع استالم فى حكومية والغير الحكومية الجهات مع منفردين او مجتمعين الشركة

 االلتزامات كافة وسداد والحكومية السيادية الجهات وجميع التامينات امام الشركه وتمثيل واعتمادها عليها والتوقيع والمستخلصات

 واالوامر االوراق وتسلم تسليم فى االستثمار وهيئة الهندسية االدارات امام الشركة وتمثيل وعنها الشركة باسم والمستحقات

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، الصالحيات كافة بقاء مع 0 وغيرها والعقود والمستندات

 باسم والتوقيع االدارة حق المتضامنين وللشركاء منضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عبدالحليم مصطفى احمد -  137

 المحاضر واستالم ونهائيا ابتدائيا وتسليمها المواقع استالم فى حكومية والغير الحكومية الجهات مع منفردين او مجتمعين الشركة

 االلتزامات كافة وسداد والحكومية السيادية الجهات وجميع التامينات امام الشركه وتمثيل واعتمادها عليها والتوقيع والمستخلصات

 واالوامر االوراق وتسلم تسليم فى االستثمار وهيئة الهندسية االدارات امام الشركة وتمثيل وعنها الشركة باسم والمستحقات

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، الصالحيات كافة بقاء مع 0 وغيرها والعقود والمستندات

 منفردا عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  موصى شريك  تضامن شركة  عشماوى محمد بدير منال -  138

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ،

 منفردا عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  139

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ،

 منفردا عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  موصى شريك  تضامن شركة  عشماوى محمد بدير منال -  140

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ،

 منفردا عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  141

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ،

 منفردا عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  موصى شريك  نتضام شركة  عشماوى محمد بدير منال -  142

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ،

 منفردا عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  143

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ،

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن عبدالحليم مصطفى محمد -  144

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عبدالحليم مصطفى محمد -  145

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن عبدالحليم مصطفى محمد -  146

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  ريكش و مدير  بسيطة توصية  حسن عبدالحليم مصطفى محمد -  147

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 113 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن عبدالحليم مصطفى محمد -  148

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عبدالحليم مصطفى محمد -  149

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن عبدالحليم مصطفى محمد -  150

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عبدالحليم مصطفى محمد -  151

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  تضامن شركة  الشوربجى محمد جالل نادر -  152

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى محمد جالل نادر -  153

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  تضامن شركة  الشوربجى محمد جالل نادر -  154

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى محمد جالل نادر -  155

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  تضامن شركة  الشوربجى محمد جالل نادر -  156

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى محمد جالل نادر -  157

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن عبدالحليم مصطفى احمد -  158

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عبدالحليم مصطفى احمد -  159

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن عبدالحليم مصطفى احمد -  160

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عبدالحليم مصطفى احمد -  161

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد يكللشر  شريك و مدير  تضامن شركة  الشوربجى محمد جالل نادر -  162

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوربجى محمد جالل نادر -  163

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 منفردا عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  موصى شريك  تضامن شركة  عشماوى محمد بدير منال -  164

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 114 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 منفردا عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  موصى شريك  بسيطة توصية  عشماوى محمد بدير منال -  165

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ،

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن عبدالحليم مصطفى احمد -  166

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عبدالحليم مصطفى احمد -  167

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن عبدالحليم مصطفى احمد -  168

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

 عليه هى كما السابقة المهدى محمد ابراهيم محمد للشريك  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسن عبدالحليم مصطفى احمد -  169

 68623   برقم    20191024:  تاريخ ، منفردا

  الشركة باسم والتوقيع االدارة حق فقط االثنان ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابراهيم محمد احمد عالم محمد -  170

 والتوقيع الشركة باسم والرهن واالقتراض وااليداع والسحب بالبنوك حسابات فتح حق ولهما الحكومية الجهات كافة امام مجتمعين

 86910   برقم    20191028:  تاريخ ، االدارة بنود من اى انهاء فى الشركاء احد توكيل فى الحق ولهما الشركة عقود على

  الشركة باسم والتوقيع االدارة حق فقط االثنان ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمود الحميد عبد مجدى محمد -  171

 والتوقيع الشركة باسم والرهن واالقتراض وااليداع والسحب بالبنوك حسابات فتح حق ولهما الحكومية الجهات كافة امام مجتمعين

 86910   برقم    20191028:  تاريخ ، االدارة بنود من اى انهاء فى الشركاء احد توكيل فى الحق ولهما الشركة عقود على

 80322   برقم    20191029:  تاريخ ، متخارج  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد ابراهيم عبدالمطلب ابوالعنين -  172

 80322   برقم    20191029:  تاريخ ، متخارج  موصى شريك  بسيطة توصية  ابراهيم شريف رجب عبدالنبى -  173

 80322   برقم    20191029:  تاريخ ، متخارج  موصى شريك  بسيطة توصية  شلبى السيد احمد محمد -  174
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