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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجاره عن 87660 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد مبروك ربعه -  1

 ابراهيم محمد مبروك بملك - المنصور 75 قريه:  بجهة ، بالتجزئه والبقول الحبوب

 مالبس بيع عن 87612 برقم 20191113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد سامى خيرى شريف -  2

 طه بيومى عبدالغفار عبدالعليم بملك - هالل مصطفى - الشهيد شارع:  بجهة ، العسكريه عدالمالبس فيما جاهزه

 عن 87747 برقم 20191125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االشوح عباس صالح دمحمو عصام -  3

 الزاهى السيد محمود احمد - بملك جيهان شارع - الزاهى برج:  بجهة ، عقارى استثمار

 عن 87573 برقم 20191111 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز سليمان السيد على ابراهيم -  4

 مغربى ابراهيم مغربى محمود - بملك الحالفى:  بجهة ، ماشيه تسمين مزرعه

 تدريب عن 87577 برقم 20191111 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى محمد السيد السيد مريم -  5

 شارع - بلطيم:  بجهة ، الالزمه التراخيص على اتلحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فيما(  العلوم تبسيط واالبتكار االبداع اليات) 

 كميشه شعبان تحيه - بملك ابوالعز

 مكتب عن 87604 برقم 20191113 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد صبرى سامح -  6

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

 ابراهيم السيد صبرى السعيد بملك - الجمهوريه شارع - المستشفى شارع -:  بجهة ، والواردات

 عن 87613 برقم 20191113 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم محمد عبدالعاطى اسراء -  7

 يوسف عبدالفتاح احمد الهدى نور/ بملك حنس يوسف كفر:  بجهة ، تجارةالبقالة

 تجاره عن 87542 برقم 20191105 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزالن عبدالمطلب فوزى سناء -  8

 محمد على محمد السيد بملك - المامون الخليفه:  بجهة ، وهدايه عطور

 عن 87562 برقم 20191106 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكواتيمى عبدالغنى محمد عبدهللا شريف -  9

 الكواتيمى عبدالغنى محمد عبدهللا - بملك البرلس - بربحرى مسطروه - بلطيم:  بجهة ، اسماك تجاره

 تجاره عن 87675 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادو على عبدالعاطى احمد -  10

 على السيد الزاهى محمد رئيفه - بملك الترزى:  بجهة ، مفروشات

 عن 87696 برقم 20191120 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد سعد عبدالوكيل الشيماء -  11

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

 الجوهرى عبدالفتاح مصطفى ياسر - بملك 4 رقم الجديده المحافظه تقسيم:  بجهة ، والواردات

 الحدايد تجاره عن 87699 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرابى خضر كامل امل -  12

 غالى ابراهيم ابراهيم محمد - بملك البرلس برج/  بلطيم:  بجهة ، والبويات

 مكتب عن 87770 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد السيد احمد -  13

 مصطفى محمد الطنطاوى عزه - بملك ابوبدوى قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 ادوات بيع عن 87798 برقم 20191127 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس يعقوب منير ايفون -  14

 جرجس غالى عاصم - بملك رمضان من العاشر شارع:  بجهة ، منزليه

 عن 87807 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ احمد ابراهيم سالمه محمود -  15

 احمد ابراهيم عبدالرحمن - بملك الحصفه:  بجهة ، بقاله تجاره
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مكتبة عن 87620 برقم 20191113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح حميده فتوح عبدهللا -  16

 احمد عبدالفتاح حميده فتوح/ بملك تيره غرب:  بجهة ، وخردوات

 عن 87632 برقم 20191114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحصري محمد احمد محمد محمود -  17

 محمد احمد محمد حسن/ بملك - الشراقوه 40:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشي تربية حظيرة

 ، البان معمل عن 87736 رقمب 20191124 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عطيه محمد السيده -  18

 محمد احمد عمر محمد بملك - العباسيه:  بجهة

:  بجهة ، مكتبه عن 87759 برقم 20191125 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم احمد هانى -  19

 عبدهللا غيط حميده - بملك رمضان من العاشر شارع

 تجاره عن 87757 برقم 20191125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى محمد محمود صادق -  20

 شادى محمد حموده السعيد - بملك بورسعيد شارع:  بجهة ، سيارات اكسسوار

 عن 87588 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف حسن عبدالمجيد محمد هبه -  21

 حامد محمد حامد محمد - بملك الجرايده - الترزى قريه:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره ورشه

 اخر رئيسى عن 66533 برقم 20191113 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رزق على السيد -  22

 محمد رزق على السيد/ بملك 5 مصرف-زوبع قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة/

 اخر رئيسى عن 66533 برقم 20191113 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رزق على السيد -  23

 محمد رزق على السيد/ بملك زوبع بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة/

 مكتب عن 87605 برقم 20191113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االصبح احمد احمد على -  24

 عوض السيد محب محمود/ بملك ابشان:  بجهة ، عامة مقاوالت

 وتصنيع بيع عن 87576 برقم 20191111 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدوى محمد محمد احمد -  25

 السقا مرسى ابراهيم نبويه - بملك بسخا بنات الثانويه مدرسه خلف:  بجهة ، االلومنيوم مطابخ

 عن 87674 برقم 20191118 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النويهى مصطفى عبدالقادر ايمن -  26

 عبدالمنجى الحماقى محمودى - بملك السحايت:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 تجاره عن 87683 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود محمد ليلى -  27

 الدين شرف بسيونى محمد محمود محمد - بملك الحصفه:  بجهة ، االعالف

 حظيره عن 87687 برقم 20191119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد محمد السعيد مصطفى -  28

 بسيونى عبدالعزيز ابراهيم اسماء - بملك 50 المجد:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 حظيره عن 87722 برقم 20191121 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى عتمان محمد غازى -  29

 سلطان غازى على خالد - بملك السحايت:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 تجارة عن 87731 برقم 20191124 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربل محمد حسن عبده اسماء -  30

 االدوية عدا فيما واالعشاب الرياضيين واغذية الغذائي والمكمالت الخاصه واالغذيه التجميل ومستحضرات العطور وتوزيع

 محمد/بملك الجديدة العزبة-هشام ابن- شارع---بندر- الشيخ كفر:  بجهة ، الغير لدي ماسبق كل وتصنيع والمنظفات والمطهرات

 توفيق علي السيد

 تجاره عن 87763 برقم 20191125 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى احمد محمد ابراهيم بشرى -  31

 بلطيم ومدينه لمركز المحليه الوحده بملك - القطاعى السوق امام عبدالناصر جمال شارع بلطيم:  بجهة ، ماركت سوبر - البقاله

 توريد عن 87778 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالعاطى ابوزيد محمد -  32

 على عبدالعاطى محمد احمد - بملك ابشان - العالميه قريه:  بجهة ، وزلط رمل
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 تجاره عن 87533 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم سمير رضا -  33

 حسن ابراهيم سمير بملك 7 طلمبات:  بجهة ، واعالف حبوب

 برقم 20191105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش على ابراهيم  عبدالرحمن عبدالرحمن -  34

 ابراهيم عبدالفتاح محمد - بملك - الزاويه كوبرى:  بجهة ، سمكيه مزرعه عن 87539

 عن 87550 برقم 20191106 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار عبدالمطلب ابراهيم السيده -  35

 عبدالفتاح احمد - بملك الغنيمى حصه شباب مركز شارع - الغنيمى حصه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 غنيم احمد

 لتجاره معرض عن 87552 برقم 20191106 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب السعيد سمير هشام -  36

 قطب السعيد سمير - بملك المعموره 8 قريه:  بجهة ، السيارات

 عن 87584 برقم 20191112 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيكل على محمود عادل محمد -  37

 هيكل على محمود محمود عادل  - بملك الرصيف - ابوسعيد قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 87595 برقم 20191112 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين عبدالقادر عبدالصادق منصوره -  38

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

 عبدالعاطى محمد مجدى وائل - بملك السكندريه شارع:  بجهة ، والواردات الصادرات

 عن 87594 برقم 20191112 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغنى بركات السيد رمضان وليد -  39

 المغنى بركات السيد رمضان وليد - بملك المغنى منزل - السالم شارع 36:  بجهة ، والبويات الحدايد تجاره

 مياه مخزن عن 87677 برقم 20191118 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شداد حسين صالح طارق -  40

 عبدالهادى عبدالهادى بسمه - بملك الجرايده:  بجهة ، غازيه

 مكتب عن 87701 برقم 20191120 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه على مصطفى طاهر -  41

 ابراهيم جمعه على مصطفى - بملك خميس عزبه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 مصنع عن 87700 برقم 20191120 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى عطيه حمدى ابراهيم -  42

 يوسف محمد السيد محمد عالء - بملك الخادميه:  بجهة ، وتصديرها واستيرادها وتغليف وتعبئه ومخلالت غذائيه مواد

 مزرعه عن 74794 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى توفيق احمد اسامه -  43

 عبدالنبى توفيق احمد احمد - بملك الثابت قريه:  بجهة ، دواجن

 مزرعه عن 74794 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى توفيق احمد اسامه -  44

 عبدالنبى عبدالهادى حمدان - بملك الثابت بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، دواجن

 عن 87791 برقم 20191127 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيان عبداللطيف محمد محمود -  45

 الشاذلى ابراهيم عبدالسالم احمد - بملك القصب محله:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 تجارة عن 87801 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمود محمد سالمه -  46

 عيد محمد محمود نجالء/ بملك المثلث-العرب عزبة:  بجهة ، الحيوان ومخلفات المواشى

 عن 87802 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشعيشع عبدالعزيز عبدالحميد هشام -  47

 ابوشعيشع عبدالعزيز عبدالحميد محمود/ بملك خضره 0ع- سن أم:  بجهة ، الحيوان ومخلفات مواشى تجارة

 عن 87818 برقم 20191128 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حطب احمد محمود على الدين حسام -  48

 عوض السيد محمد - بملك بورسعيد حاره 88:  بجهة ، لذلك الالزمه التراخيص استصدار بعد زلط وتوريدات محاجر استغالل

 عبدالسالم

 ورشه عن 87532 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد السيد عبدالسالم محمد -  49

 سيداحمد السيد عبدالسالم رمضان بملك 7 طلمبات:  بجهة ، لحام
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 87537 برقم 20191105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السباعى عبدالحميد السباعى سالمه -  50

 رزق السباعى عبدالحميد السباعى/ بملك البرلس- الشهابية -بلطيم:  بجهة ، والفاكهة الخضروات تجارة

 ، البقاله تجارة عن 87636 برقم 20191114 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم طه خالد -  51

 عطية عبدالمنعم مها/  بملك المنشي كفر:  بجهة

 منزليه ادوات عن 87752 برقم 20191125 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جحا يوسف عبدهللا يوسف -  52

 شداد حسن رجب محمد - بملك قونه:  بجهة ، وكهربائيه

 رئيسى محل عن 84317 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده امين محمود امين -  53

 الشنب عبده امين محمود بملك - زيدان قريه:  بجهة ، بها االلبان وادرار ماشيه تربيه حظيره بنشاط اخر

 87610 برقم 20191113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشين البيومى عبدالحليم جالل الحليم عبد -  54

 جوده احمد محمد سعاد/ بملك الدرمللى 3 قرية:  بجهة ، اعالف تجارة عن

 سجاد معرض عن 87567 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على عباس محمد -  55

 احمد عبدالغنى محمود مصطفى - بملك الحمراء قريه:  بجهة ،

 عن 87580 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد غازى فتحى شعبان -  56

 محمود احمد غازى فتحى - بملك سن ام:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 مكتب عن 87684 برقم 20191119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامه للمقاوالت اليوسف -  57

 االختيار يوسف محمد يوسف - بملك البلد قلين:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 87691 برقم 20191119 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا بسيونى مصطفى محمد طه -  58

 خلفه مصطفى مغازى عماد - بملك السوق شارع مسير:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 بيع عن 87522 برقم 20191104 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد عوض محمود حسام -  59

 يوسف محمد محمد فاطمة/ بملك زهران قرية:  بجهة ، منزلية ادوات

 عن 87546 برقم 20191106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمود عبدالفتاح محمود -  60

 محمد حمزه صبحى محمد - بملك اسحاقه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 قطع عن 87563 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد عثمان عبدالفتاح عثمان -  61

 حراز ابراهيم مدحت - بملك الوليد بن خالد شارع من متفرع شارع:  بجهة ، االلى الحاسب ماعدا فى الكترونيات غيار

 تجاره عن 87586 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم رمضان السعيد احمد -  62

 صابر عبدهللا احمد - بملك الناصريه:  بجهة ، اعالف

 عن 87690 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعبدالرحم ابراهيم عبدالجيد امينه -  63

 عبدالعزيز محمد جمعه التجاره مدرسه بجوار - الرصيف:  بجهة ، والبسكويت الكعك مصنع

 87714 برقم 20191121 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحليمه محمد اسماعيل محمد اسماعيل -  64

 ابوحليمه اسماعيل محمد - بملك 14 شارع التجاريه المدينه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 مكتب عن 87728 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيري محمد رمضان ايمان -  65

 برج 34رقم برج -بندر الشيخ كفر:  بجهة ، الغير لدي والتصنيع التجميل ومستحضرات بشرية وادوية طبية مستلزمات توريدات

 مصطفي محمد مصطفي احمد بملك 4صنايع تقسيم- الثقه

 تجاره عن 87766 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه محمود عصام محمود -  66

 المضنى الشناوى محمد انشاد - بملك رخا حى:  بجهة ، كهربائيه ادوات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 87517 برقم 20191104 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منيسى اسماعيل عبدالمجيد سامى محمد -  67

 فراج السيد فراج بملك - االهرام شارع:  بجهة ، سجاد بيع عن

 رئيسى عن 87191 برقم 20191106 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيقى على يوسف عالء -  68

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

 عيد حافظ مصطفى هانم - بملك المحطه قلين:  بجهة ، والواردات الصادرات

 رئيسى عن 87191 برقم 20191106 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيقى على يوسف عالء -  69

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

 الحلوانى حسين السيد - بملك المحطه قلين - السنط بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، والواردات الصادرات

 عن 87648 برقم 20191117 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه غريب غريب محمد -  70

 باز محمد كمال ليلى - بملك المغازى ابراهيم شارع 21:  بجهة ، االدويه عدا فيما وعطور تجميل مستحضرات

 تجاره عن 87652 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالكريم محمد سنيه -  71

 شريف مرسى محمد احمد - بملك مبارك شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 تجاره عن 87745 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعدالدين عبدالحميد محمد طالل -  72

 حازم - بملك الشيخ كفر فرع الوطنى االتحاد بنك بجوار:  بجهة ،(  العسكريه المالبس عدا فيما)  االطفال ولوازم اطفال مالبس

 عبدالرحيم محمد محمد

 عن 87738 برقم 20191124 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعاده على ابوالفتوح عبدالفتاح محمد -  73

 عبدالحميد الشناوى عبدالحميد بملك - الجمهوريه شارع:  بجهة ، المحمول اكسسوار تجاره

 تجاره عن 87739 برقم 20191124 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى عطوه شحاته احمد -  74

 ابراهيم السيد جودت بملك - الجرن مصرب:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 ورشه عن 87578 برقم 20191111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجباوى كامل النونو محمد -  75

 ابوريه لطفى عماد - بملك الشرقيه المساكن 7 رقم محل 88 عماره - بلطيم:  بجهة ، المونيتال

 مالبس تجاره عن 87682 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى عوض محمد احمد -  76

 ابراهيم رجب عبدالفتاح شرين - بملك الطيبه قريه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه

 حظيره عن 87686 برقم 20191119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد ابوالفتوح فريد -  77

 على محمد عبده شيماء - بملك الشراقوه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 حظيره عن 87761 برقم 20191125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن مرسى محمد السعيد امل -  78

 البلعوطى شبانه على عبدالحليم - بملك العنتراوى قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 مخزن عن 87513 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المدبولى عطا السيد صابر -  79

 النجار ابراهيم محمود عبدالفتاح/ بملك ابوالعنين قرية:  بجهة ، افراح ولوازم وديزل فراشه

 قطع تجارة عن 87512 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم عبدالفتاح سليم ايمن -  80

 سليم هللا فتح عبدالفتاح هللا فتح/ بملك عمير شباس:  بجهة ، سيارات غيار

 مكتب عن 87540 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده شعبان على حسن -  81

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

 حسن حموده شعبان على بملك - 4 نمره االوقاف عزبه:  بجهة ، والواردات

 مكتب عن 87693 برقم 20191119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى السيد جمعه خالد -  82

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

 سليمان طلبه محمد مرفت - بملك 5 شارع - البحريه ناصر منشيه:  بجهة ، جرارات غيار وقطع  والواردات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 87718 برقم 20191121 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى محمد المحمدى حجازى جمال -  83

 على حجازى شفيق زكاء - بملك السحايت:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 عن 87720 برقم 20191121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس رمضان عبدالجواد محمد -  84

 خميس عبدالجليل فواز - بملك ابوسكين قريه:  بجهة ، محمول واكسسورات خدمات

 عن 87764 برقم 20191126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوغريبه على ابراهيم عبدالرفع هاشم -  85

 الصباغ عبدالمجيد محمد محمد - بملك الجديد الموقف بجوار - المحطه قلين:  بجهة ، وجاتوهات شريقه حلويات بيع معرض

 عن 87771 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده مبارك حموده جبر عمرو -  86

 يوسف سالمه ابراهيم محمود - بملك البحريه االبعاديه قريه:  بجهة ، وغالل اعالف تجاره

 اكسسوار عن 87527 برقم 20191104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالبارى زكى شعبان اميره -  87

 عفيفى خالف غريب محمد بملك - البحريه االبعاديه:  بجهة ، محمول

 حالقه صالون عن 87560 برقم 20191106 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم محمد احمد -  88

 حسن ابراهيم محمد احمد - بملك المرازقه كفر:  بجهة ،

 87553 برقم 20191106 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموجى محمد عشماوى حسن ابراهيم السيد -  89

 السيد طه خيرى طلبه - بملك الجرايده منشيه:  بجهة ، مكتبه عن

 بيع عن 87597 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنطاوى عباس محمد محمد -  90

 عباس حسنى اشرف/  بملك علوانه حى:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 تربيه حظيره عن 87673 برقم 20191118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسين محمد فاتن -  91

 ابوالخير حسن بسيونى - بملك االبعاديه - عمر ام:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى

 عن 87708 برقم 20191120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى ابراهيم بسيونى ابراهيم -  92

 السماحى بسيونى ابراهيم بسيونى - بملك السنجابى قريه:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 زيوت بيع عن 87733 برقم 20191124 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كريته غازى سالم عبدالعظيم -  93

 ابوشنب فتحى على وليد بملك - الكبرى المنشاه:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت وشحوم

 تجاره عن 87572 برقم 20191111 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد شوقى السيد اسماء -  94

 سلطان لعزيزعبدا فؤاد - بملك الجرايده:  بجهة ، بقاله

 تربية عن 87603 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى على محمد عبدالحليم ناهد -  95

 على حسن على محمد/ بملك العنتراوى قرية:  بجهة ، دواجن وتجارة

 تجاره عن 87716 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن على شعبان رشا -  96

 حميده يوسف محمد - بملك الدولى الطريق - االسماك بورصه مقابل:  بجهة ، والسجائر البقاله

 تربيه حظيره عن 87725 برقم 20191121 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد ابراهيم سعد ذكيه -  97

 بكر عبدالرحمن حسن ليلى - بملك البنا:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى

 مكتب عن 87760 برقم 20191125 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه عبدالفتاح حسن محمد -  98

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

 طه عبدالفتاح حسن عبدالفتاح - بملك الكبير المسجد شارع نصره:  بجهة

 بيع عن 87779 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبالى ابراهيم محمد ابراهيم -  99

 الصغير محمد احمد مفيده - بملك 134 شريف شارع التجاريه المدينه شارع:  بجهة ، سيارات اكسسوار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 87600 برقم 20191113 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قريطنه غازى على حمدى اسماعيل -  100

 غازى على حمدى/ بملك زهدى تقسيم- المقابر ش:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات مياه وفالتر تكييف صيانة

 رئيسى عن 81666 برقم 20191114 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قادوس حسين المرسى محمد -  101

 خليفه على شحاته امينه - بملك ابراهيم المعلم عزبه - اريمون:  بجهة ، الغذائيه والمواد التجاريه للتوكيالت مخزن/  اخر

 رئيسى عن 81666 برقم 20191114 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قادوس حسين المرسى محمد -  102

 الحنفى احمد سعد منى - بملك ياسر بن عمار امتداد قادوس عماد شارع:  بجهة ، الغذائيه والمواد التجاريه للتوكيالت مخزن/  اخر

 عن 87679 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن بلتاجى عبدالمعطى الدين عالء -  103

 بلتاجى السيد السيد احمد - بملك نشرت:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره

 عن 87671 برقم 20191118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزال محمد العرابى رمضان محمد -  104

 طه يوسف دنيا - بملك الجزار عزبه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 تجاره عن 87713 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى محمد بسيونى فؤاد -  105

 معوض بسيونى محمد بسيونى جمال - بملك قونه قريه:  بجهة ، بقاله

 87819 برقم 20191128 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشنشورى حسن يوسف حسن يوسف -  106

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

 الشنشورى يوسف حسن يوسف سعد - بملك قلين منيه:  بجهة ، والواردات

 عن 87808 برقم 20191128 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيسوى عبدالمقصود السيد ياسر -  107

 العزب حسن ابراهيم سميحه/ بملك السحايت:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 حبوب بيع عن 87534 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد عبدهللا على -  108

 خليل عبدهللا محمد عبدهللا بملك 55 المجد:  بجهة ، واعالف

 عن 87528 برقم 20191104 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الصاوى محمد حسن احمد -  109

 المزين على شعبان محمد بملك - الغربى المجاز 10 كوبرى:  بجهة ، محمول اكسسوار تجاره

 مكتب عن 87559 برقم 20191106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبانه ابراهيم ابراهيم محمد -  110

 شبانه ابراهيم ابراهيم - بملك المركز شارع:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت

 حظيرة عن 87635 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازي محمد السعيد سامي -  111

 علي السيد جميل زينب/ بملك - السحايت:  بجهة ، االلبان وادرار وتجارتها ربيةت

 ورشة عن 87639 برقم 20191114 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب عرفه حسني احمد -  112

 الكرش عبدالحميد عبدالحي مسعد/  بملك القري ام قريه:  بجهة ، يدوي موبيليا نجارة

 مقاوالت مكتب عن 87661 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على رضا على -  113

 عبدهللا حسن على رضا بملك - تيره غرب:  بجهة ، عامه

 عن 87657 برقم 20191117 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس احمد محمد احمد شروق -  114

 جلو مصطفى احمد صبرى محمد - بملك الصديق مدرسه خلف النور شارع - بلطيم:  بجهة ، والدواجن اللحوم وتجميد تعبئه

 بلدى مخبز عن 87622 برقم 20191113 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ خليفه يوسف رانى -  115

 الشيخ خليفه يوسف/ بملك البرلس-بلطيم:  بجهة ،

 مكتب عن 87568 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشعيشع مغربى حاسم محمد -  116

 عرابى سعد سعد - بملك االهلى البنك امام - الجيش شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مستلزمات عن 87609 برقم 20191113 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هندى محمد سالم عبير -  117

 عبدالفتاح شفيق السيد عمر/ بملك الزهور حى:  بجهة ، وتوريدها مزارع

:  بجهة ، رخام ورشه عن 87509 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للرخام الوكيل -  118

 محمد عبدالغفار عبدالوكيل محمد بملك - الديالسطى -ع

 تربيه حظيره عن 87579 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا سعد حسن رضا -  119

 عيسى محمود عبدهللا سعد حسن - بملك الرغامه:  بجهة ، وتجارتها بها االلبان وادرار ماشيه

 عن 87583 برقم 20191111 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغريب ابراهيم على زكى عبدالرحمن -  120

 ابراهيم على ذكى محمد/ بملك 1 تقسيم:  بجهة ، مكتبة

 تجاره عن 87806 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجداوى عبدالعاطى السيد بالل -  121

 عبدالعاطى احمد نوبىالشر شعبان بملك - ابوعيشه:  بجهة ، بالجمله غذائيه مواد

 عن 87515 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى عبدالفتاح على يسرى سميه -  122

 الدسوقى عبدالفتاح على يسرى هند بملك -شبراطو منشاه:  بجهة ، دواجن مزرعه

 مكتب عن 87548 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قبيصى مرسى قبيصى عصام -  123

 حرب احمد احمد/ بملك الشعبية المساكن-بلطيم:  بجهة ، عامة مقاوالت

 عن 87551 برقم 20191106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى السيد المرسى نجالء -  124

 جمعه على محمد عزت - بملك الطويل الكوم:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه ومقاوالت هندسى مقاوالت مكتب

 عن 74866 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدويك مرسى غريب مسعد ايمن -  125

 مدكور صابر عبدالخالق ناجى - بملك مدكور سيدى مسجد امام - بلطيم:  بجهة ، اليه نجاره ورشه - اخر رئيسى

 عن 74866 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدويك مرسى غريب مسعد ايمن -  126

 الموقف- ببلطيم السيارات مواقف بمجمع( 2) رقم محل - بلطيم بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، اليه نجاره ورشه - اخر رئيسى

 بلطيم ومدينه لمركز المحليه الوحده - بملك الغربى

 بيع عن 87649 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دحدوح السيد صابر كريم -  127

 دحدوح مصطفى السيد صابر - بملك القصب محله:  بجهة ، سيارات واكسسوار كماليات

 ، مكتبه عن 87697 برقم 20191120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصر محمد انور محمد -  128

 ناصر محمد انور محمد - بملك الكنيسه شارع سخا:  بجهة

 عن 87786 برقم 20191126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود رشاد محمد طه هايدى -  129

 عبده السيد محمد رجب - بملك الخمسين عزبه الزعفران:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما  الجاهزه المالبس تجاره

 ، اقمشه بيع عن 87668 برقم 20191118 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد بدير ابراهيم ياسر -  130

 محمد طه محمد - بملك ابوغنام حى:  بجهة

 عن 87737 برقم 20191124 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صحصاح السيد فرج بسيونى فرج -  131

 صحصاح عبدالمعطى محمد السيد بملك - مسير:  بجهة ، زراعيه محاصيل تجاره

 مقاوالت عن 87624 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي بدران حسن ابراهيم -  132

 عبدالخالق رجب عيوشه/  بملك 7 طلمبات مركز الرياض:  بجهة ، عامه

 عن 87746 برقم 20191125 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل محمد ابراهيم صالح مروى -  133

 طلبه امين عبدالفتاح عبدهللا - بملك ابوتماده:  بجهة ، بقاله تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حظيره عن 87688 برقم 20191119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيداحمد محمد كامل السيد -  134

 محمد كامل محمد هيثم - بملك العنابر 8:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 هندسي مكتب عن 87727 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد علي قطب علي -  135

 بهنسي محمد كمال/بملك المردومة الترعة -بندر الرياض:  بجهة ،

 عن 72962 برقم 20191125 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السايس خليل على عبده  خضره -  136

 عبدهللا عطيه راشد مختار - بملك شلوبه قريه:  بجهة ، البانها وادرار الماشيه لتربيه حظيره/  اخر رئيسى

 عن 72962 برقم 20191125 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السايس خليل على عبده  خضره -  137

 احمد سيد الرفاعى عبدالعزيز - بملك - شلوبه بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، البانها وادرار الماشيه لتربيه حظيره/  اخر رئيسى

 عن 87499 برقم 20191103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامه للمقاوالت طلحه سامى -  138

 محمد حسانين ابراهيم بملك - الصيانه ابراج د برج روينه سكه شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 ادوات بيع عن 87566 برقم 20191107 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد احمد محمد -  139

 سيداحمد خميس محمد ناديه - بملك الضبعه:  بجهة ، كهربائيه

 عن 87585 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم ابوالمكارم شعبان نشأت -  140

 غيط ابراهيم ابوالمكارم عبداللطيف - بملك الضبعه قريه:  بجهة ، مواشى حظيره

 مطعم عن 87670 برقم 20191118 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سىالبهن المرسى احمد امانى -  141

 الطنبارى يس المغازى على السيد - بملك النيل شارع:  بجهة ، شعبيه ماكوالت

 عن 87278 برقم 20191118 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفرارجى سيداحمد عبدالنبى شكريه -  142

 شداد حسين صالح حسين - بملك الجرايده:  بجهة ، غازيه مياه تجاره

 عن 87710 برقم 20191121 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمش ابراهيم على عيد فاديه -  143

 مبروك عبدالعزيز احمد محمد - بملك قونه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 عن 87811 برقم 20191128 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمد سليمان مصباح احمد -  144

 فرج محمد سليمان مصباح - بملك الحكيم عزبه:  بجهة ، نجاره ورشه

 تجاره عن 87803 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد فوزى محمد -  145

 عبيد عبدالجواد الشاملى انوار - بملك دومه عزبه:  بجهة ، الحيوان ومخلفات المواشى

 ، اعالف بيع عن 87519 برقم 20191104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين محمد السيد صفاء -  146

 ابوزيد حافظ فؤاد محمد بملك - الغنيمى حصه:  بجهة

 تجاره عن 87526 برقم 20191104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعزيز على جمال -  147

 محمد ابراهيم حامد محمد بملك - كفرقته:  بجهة ، وبويات حدايد

 سوبر عن 87541 برقم 20191105 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم هللا جاب على يسرى -  148

 ابراهيم هللا جاب على يسرى بملك - نابولى خلف - العامه النيابه تقسيم:  بجهة ، ماركت

 عن 87547 برقم 20191106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيسوى عبدالسميع حسيب احمد -  149

 على احمد رافت احمد - بملك الجديده المحاربين تقسيم - هدايه برج:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت مكتب

 87659 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى احمد محمد الدسوقى ابراهيم -  150

 الزيادى احمد عبدالمنعم حفيظه - بملك العقاد عباس شارع - المستشفى شارع:  بجهة ، وتموين بقاله تجاره عن

 مطعم عن 87729 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه غازى عبده وليد -  151

 الجندى السيد مصطفى و سالمه ابراهيم كمال محمد بملك - القاضى صبرى شارع - الحمد برج:  بجهة ، وكافتيريا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تربية حظيرة عن 87602 برقم 20191113 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على فؤاد محمد السيد -  152

 محمد السعيد ابراهيم هناء/ بملك السحايت- السمرا العزبة:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها  مواشى

 تجاره عن 87685 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد سليمان عيد مصطفى -  153

 محمود محمد عبدالعزيز - بملك الشرقاويه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما ومفروشات جاهزه مالبس

 87717 برقم 20191121 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى محمد المحمدى حجازى اشرف -  154

 حجازى محمد المحمدى حجازى - بملك السحايت:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره عن

 87762 برقم 20191125 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد محمد عبدالرازق فوزى عابدين -  155

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

 محمد عبدالرازق فوزى سامح - بملك صندال - ابوالكتايس:  بجهة ، جرارات غيار وقطع والواردات الصادرات

 عن 87781 برقم 20191126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن السيد عبدالرحمن ابراهيم -  156

 عبدالقادر رجب نبيه محمد - بملك نبيه محمد منزل اللواء شارع:  بجهة ، صحيه ادوات بيع

 عن 87783 برقم 20191126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب عبدالحميد احمد محمد -  157

 مصطفى اليد محمد عبدالفتاح - بملك االطباء تقسيم - طالب ابى بن على شارع:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات مقاوالت مكتب

 اعالف بيع عن 87510 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هليل بدوى حلمى حسنى -  158

 هليل بدوى حلمى نسيم/بملك منصور غرب 52 قريه:  بجهة ،

 حظيره عن 87706 برقم 20191120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف على محمود انهام -  159

 اسماعيل فرج محمد محمد - بملك متبول قريه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه

 رئيسى عن 85231 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جناح ابراهيم احمد مصطفي -  160

 مشرف كريم محمود السيد - بملك المحطه قلين - الزمالك نادى خلف االندلس شارع:  بجهة ، لحوم تصنيع/  اخر

 رئيسى عن 85231 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جناح ابراهيم احمد مصطفي -  161

 عيسي الحميد عبد علي وليد/بملك االندلس_ شارع بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، لحوم تصنيع/  اخر

 عن 50616 برقم 20191127 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى ابراهيم سعد عبدالستار -  162

 حسن محمد عبدالبديع ايه - بملك - الجرايده:  بجهة ، ادويه مخزن/  بنشاط اخر رئيسى محل

 عن 50616 برقم 20191127 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى ابراهيم سعد عبدالستار -  163

 العشرى ابراهيم سعد عبدالستار - بملك - الجرايده  بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، ادويه مخزن/  بنشاط اخر رئيسى محل

 عن 25468 برقم 20191128 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى ابراهيم توفيق عبدالنبى -  164

 قطب عمر رشدى ابراهيم - بملك بنين الثانوى مقابل - الكوم تل:  بجهة ، مكتبه/  اخر رئيسى

 عن 25468 برقم 20191128 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى ابراهيم توفيق عبدالنبى -  165

 الطالب ملك الوزارية تبع عبدالنبى عزبة بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، مكتبه/  اخر رئيسى

 عن 87599 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدييهى محمد مصطفى فاروق حازم -  166

 فاروق/ بملك الحوفى مخبز بجوار- النور ش- المحطة قلين:  بجهة ، االدوية عدا فيما تجميل ومستحضرات طبية مستلزمات

 الدييهى محمد مصطفى

 عن 87628 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح عطيعبدالم عادل اسماء -  167

 غيضان محمد شعبان عالء/ بملك البشيقه قريه:  بجهة ، البقاله تجاره

 تجاره عن 87651 برقم 20191117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على البيلى عبدالحميد هند -  168

 صابر محمد السيد ورد - بملك االهرام شارع:  بجهة ، صحيه ادوات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 برقم 20191117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد صالح عبدالقادر محمد فتحى امينه -  169

 العدلى محمد ماهر - بملك بورسعيد شارع:  بجهة ، صور تحميض معمل عن 87663

 عن 87810 برقم 20191128 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد فريج عطيه ممدوح حاسم -  170

 عبدهللا محمد عبدالعال احمد - بملك شلوبه:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربيه حظيره

 بيع عن 87742 برقم 20191124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد خليل محمد احمد مصطفى -  171

 احمد سيد سعد عبدالحكيم بملك - السويس شارع 4 تقسيم:  بجهة ، االنترنت خدمات عدا فيما كهربائيه اجهزه

 محل عن 87734 برقم 20191124 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فلفله الحسانين الحسانين ناصر -  172

 الدنيوقى ابوزيدان السيد السيده بملك - الحامول اصالح تفتيش:  بجهة ، وفاكهه خضر بيع

 عن 87754 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبلص عبدالعزيز على عاطف -  173

 ابوالغيط فتحى طارق - بملك المحطه قلين:  بجهة ، الكهربائيه االجهزه وصيانه اصالح

 عن 87606 برقم 20191113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالهادى ابراهيم عبدالهادى -  174

 خليفه على المؤمن عبد هند/ بملك الطيبة:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 تجاره عن 87692 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابوشعيشع محمد هيام -  175

 الصاوى محمد الصاوى سرور - بملك زيدان قريه:  بجهة ، اخشاب

 عن 87772 برقم 20191126 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح عبدالبارى رشدى منيات -  176

 سعد ابوالنور احمد هشام - بملك الوزرايه قريه:  بجهة ، وفاكهه خضر وكاله

 مكتبه عن 87777 برقم 20191126 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابواليزيد غازى ابراهيم غازى -  177

 ابوشعيشع محمود حاتم - بملك البحر شارع - على الحاج:  بجهة ، وخردوات

 تاجير عن 87505 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه ابراهيم سند ابراهيم -  178

 موسى عبدالسالم عبدالفتاح موسى بملك - مشاه الخامسه الكتيبه شارع:  بجهة ، سيارات

 عن 87518 برقم 20191104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد على حسن السياجى -  179

 حسن على حسن/ بملك ابوسكين قرية:  بجهة ، بها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 تجاره عن 87702 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد نورالدين جمال -  180

 عبدهللا احمد زكى وحيد - بملك رمضان من العاشر شارع:  بجهة ، احذيه

 بيع عن 87719 برقم 20191121 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المير عبدالمنعم احمد زكيه -  181

 الشامى على عبدالحى خالد - بملك الحمراوى قريه - الصديق ابوبكر شارع:  بجهة ، وعطور تجميل ومستحضرات منظفات

 عن 87726 برقم 20191121 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالعظيم عبدالقادر محمد -  182

 محمد عبدالحميد حلمى عبدالحميد - بملك المناوفه:  بجهة ، البقاله تجاره

 تجاره عن 87775 برقم 20191126 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف حسن ممدوح محمدى -  183

 العجوانى السيد محمد امينه - بملك ابوعلى عزبه - فريهد:  بجهة ، المستعمله الزراعيه واالالت الثقيله المعدات غيار قطع

 ستائر بيع عن 87799 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوقى محمد خالد محمد -  184

 سعد صديق سعد/ بملك المركز ش من متفرع االلى الفرن ش:  بجهة ، جاهزة ومراتب وركن

 حظيره عن 87813 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن مرسى عبدالمنعم فرح -  185

 العشماوى عطيه عبدالحميد تمادر - بملك السحايت:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 تجاره عن 87529 برقم 20191104 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه يوسف الشناوى بدريه -  186

 حسين مجاهد الدسوقى خميس بملك - عبدالمطلب قريه:  بجهة ، اعالف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بيع عن 87558 برقم 20191106 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرنوبى السعيد ابراهيم هدى -  187

 زغلول عبدالرازق السعيد عصام - بملك الغنيمى حصه:  بجهة ، زراعيه مبيدات

 مكتب عن 87593 برقم 20191112 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محسب حمدى محمد -  188

 محمد احمد محسب حمدى - بملك االيوبى الدين صالح شارع 18 شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت

 محل عن 87617 برقم 20191113 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود بدير عبدالعزيز محمد -  189

 ابراهيم احمد كمال احمد/ بملك الحمراوى:  بجهة ، ومراتب اقمشة

 ورشة عن 87627 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمد محمد مجدي -  190

 ابوخيره عبدهللا محمد هللا عبد/بملك_ قليني طريق البنا:  بجهة ، ولحام سواقي حداده

 ورشة عن 87627 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمد محمد مجدي -  191

 ابوخيره عبدهللا محمد هللا عبد/بملك_ قليني طريق البنا:  بجهة ، ولحام سواقي حداده

 عن 87653 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عطا عبدالرحمن فتحى هناء -  192

 محمد عيسى عبدالجليل ناصر - بملك ابوعيشه:  بجهة ، بقاله تجاره

 عن 49297 برقم 20191118 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى زكريا عبدالعزيز محمد -  193

 الفرماوى مصطفى عبدالوهاب رشاد - بملك الزراعيه الجمعيه خلف - الحمراوى:  بجهة ، امهع مقاوالت/   اخر رئيسى

 عن 49297 برقم 20191118 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى زكريا عبدالعزيز محمد -  194

 الفرماوى الوهاب عبد رشاد/بملك-الحمراوى بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، عامه مقاوالت/   اخر رئيسى

 تجاره عن 87740 برقم 20191124 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمد محمد حسن سمير -  195

 عطيه محمد محمد حسن بملك - البرلس برج:  بجهة ، البقاله

 عن 87608 برقم 20191113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى زكى عبدالهادى موسى -  196

 محمد ابراهيم صبحى عطيات/ بملك خريجين 5 قرية:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشى تربية حظيرة

 عن 87601 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصر ابراهيم عبدالمطلب ايمان -  197

 عصر مصطفى زيدان بملك - عمير شباس:  بجهة ، هندسى مكنب

 مكتب عن 87516 برقم 20191104 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فريج على حامد حامد محمد -  198

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

 قادومه على فريج محمد بملك - المامون الخليفه شارع 18:  بجهة ، والواردات

 عن 87575 برقم 20191111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين تقى السيد رزق رزق امانى -  199

 الفار عبدهللا عبدالقادر عبدهللا - بملك البرلس - الصديق مدرسه بجوار التعلميه االداره - - بلطيم:  بجهة ، عامه صيدليه

 عن 87748 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض عبدالمقصود صابر داليا -  200

 يوسف احمد السيد ابراهيم - بملك البحريه االبعاديه:  بجهة ، والمنزليه الكهربائيه االدوات تجاره

 87776 برقم 20191126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمود صادق عبدالمنصف محمد -  201

 عبدالخالق احمد عبدالخالق - بملك الكبير الجامع شارع- اريمون:  بجهة ، عامه صيدليه عن

 87501 برقم 20191103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالفتاح احمد -  202

 احمد عبدالحميد احمد بملك - االطباء حى مقابل - الزراعه ارض:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 عن 52180 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد عبدالفتاح ابراهيم محمد -  203

 سيداحمد عبدالفتاح ابراهيم - بملك ابوتماده قريه:  بجهة ، السمان لتربيه مزرعه/  اخر رئيسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 52180 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد عبدالفتاح ابراهيم محمد -  204

 احمد سيد عبدالفتاح ابراهيم/  بملك ابوتماده بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، السمان لتربيه مزرعه/  اخر رئيسى

 عن 87621 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج رمضان محمد عالء محمد -  205

 فرج رمضان محمد عالء/ بملك ساميه بابو الشهير الوفاء ش:  بجهة ، والسجق البرجر وتصنيع مجمدة ومنتجات ولحوم دواجن

 سوبر عن 87704 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرماح هللا فتح ابراهيم محمود -  206

 الرماح هللا فتح ابراهيم محمود - بملك التعاونيه الجمعيه تقسيم 61 عقار االوقاف عمارات:  بجهة ، ماركت

 تجاره عن 87784 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربرى بسيونى محمد محمد -  207

 البربرى على بسيونى محمد - بملك قزمان قريه:  بجهة ،(  ماركت سوبر)  البقاله

 تجاره عن 87804 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على بيلى الدين صالح هويدا -  208

 طلبه غازى حسنى - بملك المثلث:  بجهة ، غذائيه مواد

 حظيره عن 87815 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض السيد عبدهللا عاصم -  209

 معوض السيد عبدهللا - بملك البنا - الطيبه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 عن 87640 برقم 20191114 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصبي عبدهللا البسطويسي حامد -  210

 عبدالقادر حلمي مصطفي اشرف/  بملك مسير قريه:  بجهة ، الوميتال ورشه

 كسارة عن 87643 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوي الشحات محمد محمد -  211

 الفتاح عبد المرضي عبد فايزه/ بملك - يوسف ام - قرية:  بجهة ، بالستيك

 تجاره عن 87646 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبده رفعت اميره -  212

 حميده غازى بسيونى بشير - بملك بقلوله:  بجهة ، بقاله

 عن 87666 برقم 20191118 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السهولى محمد محمود محمد سعاد -  213

 سالم احمد محمد احمد - بملك الجرايده:  بجهة ، حداده ورشه

/  اخر رئيسى عن 62587 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه طه تهامى طه -  214

 عطيه طه تهامى طه - بملك الحجنه كوم:  بجهة ، وتغليفها وتعبئتها وتجهيزها ودواجن لحوم وتبريد حفظ ثالجه

 عن 87730 برقم 20191124 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد اسماعيل احمد -  215

 عبدربه عبدالشافى محمد بملك - الشرعيه الجمعيه شارع - غازى سيدى:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت مكتب

 غازى

 تجاره عن 87569 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مروان على عادل محمود -  216

 الدين شرف محمد فرحات محمود - بملك الشرقاويه قريه:  بجهة ، العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 87574 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدرديرى ابراهيم نصر احمد صباح -  217

 محمد راشد رفعت - بملك اسحاقه:  بجهة ، محمول اكسسوار

 مكتب عن 87506 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البهنسى السيد ثروت شريف -  218

 البهنسى السيد ثروت بملك - الزعفران:  بجهة ، غذائيه توريدات

 ورشه عن 87676 برقم 20191118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه محمد احمد ايهاب -  219

 سيد سالمه عيسى سماسم - بملك الزعفران - ابوعرفه:  بجهة ، رى ماكينات اصالح

 عن 87715 برقم 20191121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنطاوى محمد عباس حسنى احمد -  220

 الديسطى سالم عبدالغفار حسن - بملك مشتل شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 87767 برقم 20191126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتوريدات للتجاره كمال محمد -  221

 رزق ابوالفتوح عبدالفتاح كمال - بملك ابوسعيد قريه:  بجهة ، النشاط ذات فى وتوريدات عامه ومقاوالت تجاريه توكيالت
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 حظيره عن 87814 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد عبدالفتاح فهيم السعيد -  226

 محمد على فتحى تفاحه - بملك الشبوره:  هةبج ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه

 خدمات عن 87816 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهنا على عبدالمقصود اسالم -  227
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 قلين ناحية- عبدالرازق مصطفى ش 16:  بجهة ، العربية مصر جمهورية داخل والعمالة المعدات وتوريدات صيانة/ اخر رئيسى

 كرش عبدالرحمن طه عايده/ بملك البلد

 عن 80912 برقم 20191128 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بقلول عطيه محى حماده وائل -  229

 مخزن ش- البلد قلين بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، العربية مصر جمهورية داخل والعمالة المعدات وتوريدات صيانة/ اخر رئيسى

 بقلول عطيه محى حماده ايهاب/ بملك الدقيق
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 غازى ابراهيم السعيد/ بملك غازى سيدى:  بجهة ، صناعية منظفات

 عن 87641 برقم 20191114 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمودة السيد رشدي محمد زكريا -  235
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 طه يوسف تامر - بملك الحديثه المدرسه امام المدير شارع الجديده المحاربين:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت عامه مقاوالت مكتب

 يوسف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 شعيشع ابو القادر عبد الرحمن عبد هللا سعد/ بملك االمل مكتبة بجوار- الكاوتش ش- الحمراوى:  بجهة ،( ماركت سوبر)بقالة
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 البسطويسى رزق الغريب السيد/ بملك السحايت:  بجهة ، اسماك

 عن 87531 برقم 20191104 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى محمد ايمن عبدالرحمن -  240

 بدوى احمد محمد بملك - الشيتانى الدمرداش شارع 1 تقسيم:  بجهة ، حريمى اكسسوار

 تجارة عن 87626 برقم 20191114 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جعفر ابواليزيد محمد ياسر -  241

 جعفر ابواليزيد محمد/  بملك الجدية 63:  بجهة ، وقطاعي جمله اعالف

 تجاره عن 87796 برقم 20191127 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم حسين محمود حسين -  242

 السيد غازى على مياده - بملك عمران عزبه الكركات:  بجهة ، المنزليه االدوات
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 محمد احمد محمد عبدهللا/ بملك 55 المجد قرية -الرصيف:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما)مالبس
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 محمد عبدالمقصود ابراهيم السيدة/ بملك السحايت:  بجهة ، حالقه صالون

 تجارة عن 87614 برقم 20191113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على طاهر محمود ابراهيم -  278

 سرور محمد حماده/ بملك 69 قرية:  بجهة ، اسمدة

 عن 87667 برقم 20191118 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمد عبده عبدالباعث ظريفه -  279

 شحاته محمد محمود شوقى - بملك قزمان:  بجهة ، تصوير استوديو

 رئيسى عن 51888 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمره السيد محمد الشحات -  280

 شعبان محمود فاطمه ملك السكر مصنع بجوار الزاويه كوبرى بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، وقطاعى جمله اسماك تجاره/  اخر

 حدايد بيع عن 87795 برقم 20191127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عبدالفتاح شوقى شاديه -  281

 عبدالسيد عبدالعزيز حميده محمد - بملك االمل 47 قريه:  بجهة ، وبويات

 ، اعالف بيع عن 87797 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النادى احمد على جمال -  282

 النادى على احمد على - بملك ابوشريف قريه:  بجهة

 تجاره عن 87735 برقم 20191124 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى محمد عبدالغنى وائل -  283

 العطار عبدالغنى محمد عبدالغنى بملك - الكوم تل:  بجهة ، البقاله

 تجاره عن 87520 برقم 20191104 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المليجى اسماعيل فتحى عفاف -  284

 محمود عبدالحق عبدالحليم عبدالعزيز بملك - البحريه المناوفه:  بجهة ، البقاله

 تجارة عن 87582 برقم 20191111 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسيرى محمد محمود ساميه -  285

 موسى على ابراهيم رضا/ بملك البلد قلين- المحلة سكة:  بجهة ، البقالة

 عن 78413 برقم 20191120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين هللا حسب حسين عائشه -  286

 الدسوقى مصطفى صالح - بملك السحايت جمعيه:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره/  اخر رئيسى

 مصطفى

 عن 78413 برقم 20191120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين هللا حسب حسين عائشه -  287

 صالح/ بملك السحايت قرية بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره/  اخر رئيسى

 مصطفى الدسوقى مصطفى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، مكتبه عن 87768 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد عبدالحميد حامد نوره -  288

 الشربينى محمود احمد - بملك الشرقى المجاز:  بجهة

 تجاره عن 87769 برقم 20191126 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على ابراهيم على محمد -  289

 حسونه السيد على ابراهيم - بملك الجزار قريه:  بجهة ، ثقيله معدات

 87504 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنوره احمد عبدالسميع محمد محمد ام -  290

 مراد محمد هابعبدالو محجوب/ بملك الصرف طريق بجوار-حمامو رزق مدرسة خلف-بلطيم:  بجهة ، منزلية ادوات تجارة عن

 عن 87503 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدان احمد ابوالسعود رجب انس -  291

 عيد محمد السعيد احمد عادل/ بملك الغربى الموقف امام- المصيف طريق اول:  بجهة ، والبيض المجمده اللحوم بيع

 عن 87543 برقم 20191105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مصطفى عيد محمود ريهام -  292

 بكر محمد ابراهيم خالد بملك - البحرى كفرالمنشى:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره

 محل عن 87591 برقم 20191112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالمعاطى محمد محمد مصطفى -  293

 مصطفى شاكر - بملك المركزى بلطيم لمستشفى الغربى الباب امام بالعقار الشرقى المحل - بلطيم:  بجهة ، جاهزه ماكوالت بيع

 الجمال احمد مصطفى

 فرم ورشه عن 87592 برقم 20191112 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم محمود عبدالسالم هاله -  294

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

 ، البقاله تجاره عن 87587 برقم 20191112 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج شبل مصطفى هبه -  295

 السعيد فرج شبل مصطفى - بملك ابوسالمه قريه - بلطيم:  بجهة

 87723 برقم 20191121 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور مصطفى على الخضر احمد احمد -  296

 حنوره حافظ حمزه هانى - بملك المصيف شارع - بلطيم:  بجهة ، سوريه ماكوالت مطعم عن

 عن 87817 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجعاره على عبدهللا على وحيد -  297

 شرابى ابراهيم عبدالحى حسان - بملك االحمر الكوم/  البرلس - بلطيم:  بجهة ، واالحذيه الخردوات تجاره

 فراكة عن 87535 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد ابراهيم نشأت -  298

 عبدالمحسن محمود سالمة احمد/ بملك ريشة ابو:  بجهة ، ارز

 عن 87536 برقم 20191105 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد منصور عبدالقادر السعيد -  299

 الشرنوبى فهمى منال/ بملك رمسيس ش:  بجهة ، سجائر تجارة

 مكتب عن 87554 برقم 20191106 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين تاج محمد فوزى احمد -  300

 هنداوى عبده السيد هانى - بملك جمال سيدى شارع - علوان ميت:  بجهة ، االدويه عدا فيما طبيه مستلزمات

 عن 87618 برقم 20191113 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى االمام محمد محمد احمد -  301

 محمد منصور مختار/ بملك الثورة ش:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) تجزئة والمالبس الخردوات تجارة

 رئيسى عن 63100 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان غازى ابراهيم السعيد -  302

 غازى ابراهيم مصطفى/ بملك غازى سيدى:  بجهة ، جاهزة مأكوالت بيع/  اخر

 رئيسى عن 63100 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان غازى ابراهيم السعيد -  303

 غازى ابراهيم مصطفى/ بملك غازى سيدى:  بجهة ، جاهزة مأكوالت بيع/  اخر

 رئيسى عن 63100 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان غازى ابراهيم السعيد -  304

 الباسل على محمد عبدالمهيمن/ بملك المحلية الوحدة ش- غازى سيدى بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، جاهزة مأكوالت بيع/  اخر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 رئيسى عن 63100 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان غازى ابراهيم السعيد -  305

 الباسل على محمد عبدالمهيمن/ بملك المحلية الوحدة ش- غازى سيدى بجهة رئيسى محل له:  بجهة ، جاهزة مأكوالت بيع/  اخر

 تقطيع ماكينة عن 87619 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد كمال جاد كامل -  306

 عبدربه ابراهيم احمد السيد/ بملك الطرفاية 1 قرية:  بجهة ، بالستيك روالت

 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الونيس عبد العزيز عبد بيومي العزيز عبد -  307

 مبروك محمد محمد امنيه/ بملك - السمراء العزبة:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشي تربية حظيرة عن 87637

 اجهزه تجاره عن 87789 برقم 20191126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن سعيد عبير -  308

 على احمد على سعد - بملك العنابر 8:  بجهة ، غيار وقطع كهربائيه

 عن 87790 برقم 20191127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشال ابراهيم احمد رشدى على -  309

 احمد صالح عزه/  سيداحمد سالمه بسيونيه - بملك القضاه تقسيم 17:  بجهة ،(  وساخنه بارده مشروبات تقديم)  كافتريا

 فيبر عن 87732 برقم 20191124 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسال عبدالفتاح لطفى محمد -  310

 العامه الهيئه بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصديرها واسترادها المطابخ اكسسوار والكالدينجو

 مرسال عبدالفتاح لطفى بملك - عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، والواردات الصادرات على للرقابه

 اخر رئيسى عن 67914 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا غيط حميده سامح -  311

 محمد محمد ابراهيم/ بملك السحايت قرية:  بجهة ،( جيم) رياضية العاب صالة/ 

 تجاره عن 87753 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد عبدالونيس ايمان -  312

 الزينى عبدالسالم حماده - بملك الخطاب بن عمر شارع:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 تجاره عن 87570 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا عبدهللا مصطفى -  313

 عابدين توفيق محمد - بملك تريان:  بجهة ، بقاله

 اخر رئيسى عن 67914 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا غيط حميده سامح -  314

 عبدالعزيز عبدهللا غيسط حميده/ بملك رمضان من العاشر ش بجهة رئيسى محل له:  بجهة ،( جيم) رياضية العاب صالة/ 

 87611 برقم 20191113 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عوض على احمد السيد على -  315

 شحاته السيد حسن/ بملك ريا ابو:  بجهة ، دواجن مزرعة عن

 عن 87694 برقم 20191119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد محمد نجيب اسامه -  316

 محمد محمد نجيب - بملك زيدان قريه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 تجارة عن 87502 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا احمد عبدالحميد حماده -  317

 يوسف ابراهيم عابد/ بملك الحصفة:  بجهة ، صحية ادوات

 عن 87507 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى محمد ابراهيم دمدم مجدى -  318

 الصعيدى محمد ابراهيم دمدم/ بملك زوبع قرية:  ةبجه ، العسكرية المالبس عدا فيما جاهزة مالبس تجارة

 تصدير مكتب عن 87665 برقم 20191118 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر على على الشامى -  319

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

 الشريف عبدالرحمن محمد البيلى - بملك تريان

 خياطه مشغل عن 87703 برقم 20191120 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد على السيد -  320

 مصطفى السيد حسنى فاطمه - بملك ناصر منشاه:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما

 تجاره عن 87707 برقم 20191120 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين شوقى حمدى عماد -  321

 شاهين عبده شوقى حمدى - بملك نشرت طويله:  بجهة ، البقاله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجاره عن 87711 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيومى عبدالحليم جالل حماده -  322

 حسن المتولى سامى - بملك الدراملى 13:  بجهة ، واعالف حبوب

 تجاره عن 87773 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد محمد احمد ماجد -  323

 الدميرى السعيد عبدالقادر جالل - بملك الجمهوريه شارع:  بجهة ، االحذيه

 عن 75886 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العبد احمد احمد مصطفى عمرو -  324

 النواصره محمد السيد فتوح محمد - بملك القاضى صبرى طريق - التجاريه المدينه:  بجهة ، سيارات خدمه/  اخر رئيسى

 عن 87525 برقم 20191104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هويدى رزق فرحات عبدالسالم -  325

 هويدى رزق فرحات بملك 0 ابوسكين - ايطاليا ع:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 87549 برقم 20191106 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رياض عبدالعزيز عماد امجد -  326

 توفيق احمد امير - بملك - بملك الروضه رجب - الزهراء مستشفى شارع 6 رقم عقار:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 87642 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد بسيوني الدين اميرشمس -  327

 غزه احمد محمد الفتاح عبد/ بملك -10 كوبري:  بجهة ، وتجارتها االلبان وادرار مواشي تربية حظيرة

 نجارة ورشه عن 87638 برقم 20191114 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شومان علي عيسي محمد -  328

 شرشر احمد كمال تيسير/  بملك صرورة:  بجهة ، يدويه

 عن 87645 برقم 20191117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوحش عبدالعزيز احمد محمد -  329

 الوحش عبدالعزيز احمد - بملك اللمعى عزبه:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 87656 برقم 20191117 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم عبدالحليم عثمان عبدهللا -  330

 عبدالنبى ذكى محمد ذكى - بملك ابوتماده:  بجهة ، رخام ورشه

 عن 87787 برقم 20191126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيلى الدين شهاب عبدالمتعال عمر -  331

 الدين شهاب عبدالمتعال على - بملك غازى سيدى - الشرقيه المنشه - الدينى المعهد شارع:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب

 عن 87788 برقم 20191126 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى عبدالفتاح على الدسوقى -  332

 يوسف ابراهيم عبدربه الدسوقى - بملك الكبير العباسيه مسجد بجوار المناسبات دار:  بجهة ، البقاله تجاره

 تربيه حظيره عن 87794 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن البيلى احمد سحر -  333

 ابراهيم حسن عبدالحميد حسن - بملك البنوان تفتيش:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى

 سوبر)  بقاله عن 87793 برقم 20191127 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على على محمد -  334

 السيسى عبده حسن حياه - بملك تريان:  بجهة ،(  ماركت

 عن 75886 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العبد احمد احمد مصطفى عمرو -  335

 محمد - بملك القاضى صبرى شارع من متفرع النحاس عبدهللا شارع بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، سيارات خدمه/  اخر رئيسى

 النواصره محمد السيد فتوح

 تجاره عن 87756 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى السيد جمال صبرى -  336

 مصطفى السيد امين وليد - بملك ابوريه:  بجهة ، البقاله

 مكتب عن 87698 برقم 20191120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باز ابوشعيشع مسعود ناديه -  337

 عثمان الشحات عثمان محمد - بملك الرغامه:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجاره عن 87780 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه ابراهيم امين محمد -  338

 سعد سمير عبدالفتاح - بملك الناصريه قريه:  بجهة ، اعالف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 87556 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عساكر السيد عبدالمنعم على السيد امانى -  339

 زناته على حمزه احمد ساميه - بملك الصنايع مدرسه خلف شارع:  بجهة ، بقاله تجاره عن

 رئيسى عن 56025 برقم 20191112 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحصرى عمر ابراهيم عمر -  340

 عمر ابراهيم محمد - بملك ابشان - الحمرا القريه:  بجهة ،(  بناء مواد - سن - مازوت - رمل - حصوه_  توريدات مكتب - اخر

 الحصرى

 رئيسى عن 56025 برقم 20191112 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحصرى عمر ابراهيم عمر -  341

 محمد بملك الحمراء العزبة بجهه رئيسى محل له:  بجهة ،(  بناء مواد - سن - مازوت - رمل - حصوه_  توريدات مكتب - اخر

 الحصرى عمر ابراهيم

 ، بقاله تجاره عن 87712 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عطيه سميح حسام -  342

 خليفه عبدهللا صابر ابوصيام صابر - بملك الرياض طريق 7 طلمبات:  بجهة

 87544 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى محمد عبدالهادى الشحات محمد -  343

 محمد عبدالحى اسماعيل امانى بملك - علوان ميت:  بجهة ، عامه مقاوالت مكتب عن

 87557 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القاضى شريف عبدالحى ابراهيم ابراهيم -  344

 بارومه محمد شاكر شوقى - بملك البرلس - بلطيم:  بجهة ، بيطريه ادويه توزيع مكتب عن

 تجاره عن 87561 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض ابوزيد شبانه عبدالنبى -  345

 السيد السيد ابراهيم السيد - بملك البرلس - الخاشعه - الجديده المنشيه - بلطيم:  بجهة ، زراعيه محاصيل

 حظيرة عن 87607 برقم 20191113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان محمد السيد هبه -  346

 مرسى زيدان محمد السيد/ بملك الرصيف:  بجهة ، بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربية

 مكتب عن 87629 برقم 20191114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العامه للمقاوالت عرفات -  347

 حليبه عرفات عرفات محمد/بملك - مسير منية:  بجهة ، عامه مقاوالت

 بيع عن 87630 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحراوي الدين صالح محمد -  348

 ابراهيم الدين صالح ناصر/بملك_  غازي سيدي:  بجهة ، االحذيه

 وشراء بيع عن 87654 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويضه سعد بسام خالد -  349

 حسين عبدالمولى حسين - بملك السمك حلقه - السوق شارع:  بجهة ، موبيالت

 عن 87664 برقم 20191117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود مرزوق اسماعيل محمد -  350

 صالح محمود مرزوق شعبان - بملك عواض - قريه:  بجهة ، السيارات لتجاره معرض

 رئيسى عن 87274 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح زكى رضا احمد -  351

 الطنطاوى عبدالهادى حافظ طاهر - بملك البورصه:  بجهة ، االسماك لحفظ ثالجه/   اخر

 رئيسى عن 87274 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح زكى رضا احمد -  352

 سمره السيد محمد الشحات بملك 7 طلمبات بجهه رئيسى محل له:  بجهة ، االسماك لحفظ ثالجه/   اخر

 عن 87680 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغذائيه المواد وتغليف لتعبئه شرابى -  353

 احمد يوسف جمال يوسف - بملك الخادميه:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف تعبئه

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 20191117 فى ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس  والتموين البقالة تجارة   ،  شركة   وشريكته على الكومى نصر عالء -  1

 رزق غازى حسن/ بملك القرضا:  بجهة ، والتموين البقالة تجارة عن ، 87658 برقم

 ذات فى والتوريدات المتكاملة والخدمات والصيانة النظافة خدمات تقديم  ،  شركة   وشريكه محمد عبدالفتاح غازى حسام -  2

 النظافة خدمات تقديم عن ، 87774 برقم 20191126 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  العامة والمقاوالت النشاط

 جانبى شارع 36- الزواوى صيدلية خلف:  بجهة ، العامة والمقاوالت النشاط ذات فى والتوريدات المتكاملة والخدمات والصيانة

 بسيونى محمد قطب هناء/ بملك االقتصادية المساكن الثالث الدور 5 شقه- المهندس النبوى

 واالستثمار االعالف تجارة  ،  شركة(   وشريكه قاقه عبدالرحمن عبدالحميد محمد)الداجنى واالستثمار للتجارة النوبارية -  3

:  بجهة ، الداجنى واالستثمار االعالف تجارة عن ، 87695 برقم 20191119 فى ت،قيد 19000.000   مالها ،رأس  الداجنى

 قاقه عبدالرحمن محمد حازم/ بملك شنو

 برقم 20191120 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  الى بلدى مخبز  ،  شركة   وشريكها ابراهيم عبدالبصير سعاد -  4

 خليل ابراهيم عبدالبصير الحسانين/ بملك الطرفاية 4 قرية:  بجهة ، الى بلدى مخبز عن ، 87709

 20191104 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس  انواعها بكافة البضائع نقل  ،  شركة   وشركاه ابوحمر خالد شركة -  5

 عبدالسالم محمود خالد/ بملك الشافعى االمام مع عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، انواعها بكافة البضائع نقل عن ، 87523 برقم

 ابوحمر

 ،قيدت 600000.000   مالها ،رأس  والمتخصصه والمتكاملة العامة المقاوالت  ،  شركة   وشركاه حسونه على حسن رضا -  6

 ابراهيم/ بملك الرياضى االستاد مقابل:  بجهة ، والمتخصصه والمتكاملة العامة المقاوالت عن ، 87500 برقم 20191103 فى

 بخيت ابراهيم ممتاز

 فى ،قيدت 1500.000   مالها ،رأس  معبأ سائل غاز توزيع  ،  شركة   وشركاه عبدالجواد محمد عبدالحميد رجب بهاء -  7

 الشركاء/ بملك الشهابية-المحلية الوحدة - 2النهضة- بلطيم:  بجهة ، معبأ سائل غاز توزيع عن ، 87724 برقم 20191121

   مالها ،رأس  المواطنين على البوتاجازالمملوءة اسطوانات توزيع  ،  شركة   وشريكه خاطر احمد ابراهيم ابراهيم محمد -  8

 الحوه:  بجهة ، المواطنين على البوتاجازالمملوءة اسطوانات توزيع عن ، 87812 برقم 20191128 فى ،قيدت 19000.000

 بدوى عباس عبدالشافى/ بملك

  المختلفه بانواعها االسيوية والمأكوالت الوجبات وتقديم اعداد  ،  شركة   وشريكه عبدالسالم محمد عبدالحميد حازم شركة -  9

 بانواعها االسيوية والمأكوالت الوجبات وتقديم اعداد عن ، 87511 برقم 20191103 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس

 البرماوى محمود مصطفى على/ بملك المحطة قلين-عبدالناصر جمال ش:  بجهة ، المختلفه

   مالها ،رأس  العسكريه المالبس عدا فيما الجاهزة المالبس تجارة  ،  شركة   وشريكيه عبدالوهاب محمود صالح عمرو -  10

 ش 39:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما الجاهزة المالبس تجارة عن ، 87647 برقم 20191117 فى ،قيدت 30000.000

 سماحه محمد عبدالمجيد عايده/ ملكب المهندس النبوى

 20191117 فى ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس  وتموين بقالة  ،  شركة   وشريكته الشاذلى عباس عبدالمنصف محمد -  11

 غلوش ابراهيم مرسى السيد/ بملك شنو:  بجهة ، وتموين بقالة عن ، 87644 برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   76531:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم يوسف السيد يوسف   - 1

 النشاط العتزال القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   62927:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النوبى عباس رمضان محمد   - 2

 التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   70751:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العسلى على محمد هناء   - 3

 النشاط العتزال القيد شطب

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   44440:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ميخائيل سلاير رمزى  كملية   - 4

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل طبش/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   59856:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد مصطفى فؤاد رامى   - 5

 النشاط العتزال القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   53684:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهادى اسماعيل احمد احالم   - 6

 التجاره العتزاله القيد شطب

 تم   20191103 تاريخ وفى ،   53684:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهادى عبد اسماعيل احمد احالم/ الى تعدل   - 7

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   39644:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخير اسماعيل خيرى اسماعيل   - 8

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   47027:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم حسن فطيم محمد   - 9

 2010/  12/  1 فى4604 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغى

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   69622:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البسيونى محمد عابدين ثوميه   - 10

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   75035:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جادهللا احمد حسن احمد صالح   - 11

 النشاط العتزال القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   38780:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشافعى محمد عبدالحميد هاله   - 12

 النشاط العتزال القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   84029:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غالى السيد السيد صبحى ابراهيم   - 13

 النشاط العتزال القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   78701:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعد السيد عبدالعزيز محمد   - 14

 النشاط العتزال القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   43347:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حسن محمد السيد   - 15

 التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   86495:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السحماوى على عبدالستار اسامه   - 16

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   39001:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مجاهد العظم عبد محمد جيهان   - 17

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   57961:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عبدالعزيز فوزى نجفه   - 18

 النشاط العتزال القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   23313:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوراس عبدالستار محمد زنيات   - 19

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   77479:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كريم محمد جمال محمد   - 20

 النشاط العتزال القيد شطب

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   60181:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبر حسن محمود محمود محمد   - 21

 النشاط العتزال القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   53390:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنا كامل مالك كامل   - 22

 التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   75664:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شاهين محمد السعيد عمرو   - 23

 االخر الرئيسى المحل الغى

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   83190:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضر محمد ابراهيم حميده خضر   - 24

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   75625:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البيلى ابراهيم فوزى محمد   - 25

 التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   81924:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قايد السيد محمود السيد بسيونى   - 26
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20191121 تاريخ وفى ،   54819:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شرف عبدالفتاح محمد سامى محمد   - 107

 الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   65208:  برقم قيده سبق  ،  دفر تاجر  ،  حسن بسيونى بدر طارق   - 108

 التجاره العتزاله القيد شطب

  السجل شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   65168:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلوم حميده محمد شحاته   - 109

 اخر رئيسى الغاء

 تم   20191121 تاريخ وفى ،   55478:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بركات محمد محمد مختار اشرف   - 110

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   80776:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صديق فرج ابراهيم عالء   - 111

 النشاط العتزال  السجل

 شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   74624:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد حسين صبرى عمرو   - 112

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   86305:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البيلى محمد يوسف سعده   - 113

 النشاط العتزال

  السجل شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   65168:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلوم حميده محمد شحاته   - 114

 النشاط العتزال

 تم   20191121 تاريخ وفى ،   55471:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد المغازى البسطويسى المغازى   - 115

 محو أمر  السجل شطب/محو

 تم   20191121 تاريخ وفى ،   82871:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز الدين محى عبدالعزيز امل   - 116

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   63116:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد عبدالجيد محمد زوزان   - 117

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 تم   20191124 تاريخ وفى ،   76036:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدرينى طلبه عبدالحليم عبدالناصر   - 118

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   65721:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم اسماعيل نبيل سماء   - 119

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   72886:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى السيد مغاورى مشيئه   - 120

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   86994:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شلبى على شلبى محمد   - 121

 التجاره العتزاله القيد شطب

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   86893:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عاصى موسى على جمال على   - 122

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   83268:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القطان اليمانى بدير مسعد بدير   - 123

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   55561:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موتة ابو ابراهيم رفعت مجدى   - 124

 التجاره العتزاله القيد شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  74061 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنياوى رفعت فتحى احمد -  1

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  85452 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكالوى محمد ناجح احمد -  2

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  73470 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السنور المغازى مصطفى احمد محمد -  3

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

 رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  84019 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االشوح محمود مصطفى محمد نيرمين -  4

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  87215 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طالب بسيونى ابوالفتوح محمد -  5

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  86658 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوزيد احمد شاكر ماجده -  6

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  65137 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد المتولى احمد نضال -  7

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  87506 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البهنسى السيد ثروت شريف -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  47546 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العطار احمد على خطه محمد - الى تعدل -  9

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  47546 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  أحمد على خطه محمد -  10

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  52659 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج عبدالعزيز نصر خالد -  11

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  86513 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالتواب احمد احمد ياسر -  12

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

,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  82894 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعالن محمد احمد حسن طارق -  13

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  75519 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على على منصور رشا -  14

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  78935 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهدان على احمد سعيد احمد -  15

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  81102 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمعطى ابراهيم اشرف احمد -  16

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

 المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  82051 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد احمد عبدالمطلب شريف محمد -  17

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  54056 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالعينين محمد على احمد -  18

  جنيه  10000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  53260 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شنح حسين عبدالمنعم محمود -  19

  جنيه  385000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  86743 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد امبارك محمد صبحى عبدالفتاح -  20

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  68085 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالنبى صالح راويه -  21

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  80796 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوريه معوض منصور عالء -  22

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  83041 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عواجه احمد محمد سعد رمضان -  23

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  84690 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المغازى محمد عيد محمد -  24

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس يلتعد تم  20191112 ، تاريخ وفي  78954 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصوفاني عبدالرحمن توفيق عصام -  25

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  67119 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابوزيد حياتى محمد ابوزيد -  26

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  84867 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى محمد عبدالقوى مصطفى -  27

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف
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,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  73100 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الباب فتح نصرابراهيم عبدالعزيز -  28

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  85719 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم يوسف عبدالجواد عبدالجيد -  29

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  87572 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمد شوقى السيد اسماء -  30

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  65158 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد احمد مياده -  31

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  70244 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم عبدالكريم محمد منصور -  32

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

 ، تاريخ وفي  70244 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المفروشات لتجاره سليم عبدالكريم محمد منصور الى تعدل -  33

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112

 وفي  70244 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االفرنجى التنجيد ولوازم المفروشات لتجاره سليم - الى التجارى الالسم تعدل -  34

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  70244 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التنجيد ولوازم القماش لبيع سليم -  35

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

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  62515 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد مصطفى احمد ابراهيم -  36

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

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  86450 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين شمس حسن جمعه رضا -  37

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  83877 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهنداوى محمد احمد هانى -  38

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  62515 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد مصطفى احمد ابراهيم -  39

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  74715 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغفار احمد السيد احمد -  40

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  83679 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخيش عبدالفتاح محمد حسن عبدالفتاح -  41

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

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  76727 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الليثى عبدالقادر محمد لواحظ -  42

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

,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  87067 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشربينى محمد نجيب يوسف -  43

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  78241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوعباس السيد كامل محمد -  44

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  75469 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العطوى قنديل احمد ابراهيم -  45

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف
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 المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  87537 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السباعى عبدالحميد السباعى سالمه -  46

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  82460 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بالل احمد عادل حمزه -  47

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  81923 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته اسماعيل صبرى اسماعيل نظمى -  48

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

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  54893 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عكاشه عبداللطيف على صبحى -  49

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  80945 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالجواد فرج سعد احمد -  50

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  64557 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد على مصطفى هانم -  51

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  76653 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد عبيد  عبدالعاطى ايمن محمود -  52

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  59309 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على جمعه السعيد عماد -  53

  جنيه  3000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  79907 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعداوى عبدالغنى محمد خالد -  54

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

 المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  69610 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد المنسى رضوان محمد عاصم -  55

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

 رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  52483 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصفطى عطيه عطيه الشوادفى اسماعيل -  56

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

 رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  23736 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرؤوف عثمان عرفان مصطفى.د -  57

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  69190 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابراهيم محمد اسالم -  58

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  60704 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العنين ابو احمد على محمد -  59

  جنيه  110000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  69190 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابراهيم محمد اسالم -  60

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  82320 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عباس عطيه على محمد -  61

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  80022 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف محمد محمد الدين عصام -  62

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

 المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  87213 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جلطه غازى عبدالسالم محمد حامد -  63

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 
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,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  74416 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى عبدالباقى ابراهيم سامى -  64

  جنيه  2000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   أشيرالت وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  81212 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فوده غازى السيد ابراهيم -  65

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  64646 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غنيم فتحى عبدالحميد اسماعيل -  66

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  64888 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غازى محمود صالح فوزى -  67

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  87442 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم منصور مسعود عبده -  68

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

 رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  60333 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صقر اسماعيل عبدالونيس عقيل الحديدى -  69

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  73147 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى فرج زكى حسنى ابراهيم -  70

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  71290 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهيب حسن احمد احمد فتحى -  71

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  76244 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج احمد طه اشرف -  72

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  70902 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على سرحان حسين سرحان -  73

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  67797 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عياد محمود ابراهيم مختار احمد -  74

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

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  86748 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين ابراهيم احمد ناصر سعاد -  75

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

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  86938 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل فؤاد محمد فتحى محمد -  76

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

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  86747 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السيد احمد ماهر منى -  77

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

 رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  76191 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالجواد محمد احمد محمد عبدالغنى -  78

  جنيه  2000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  76192 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم مصطفى احمد شهاب -  79

  جنيه  2000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  64805 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم كمال ابراهيم نبيل -  80

  جنيه  120000.000، ماله رأس صبحلي المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  87218 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الملوانى عبدالفتاح اشرف اسالم -  81

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف
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,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  75469 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العطوى قنديل احمد ابراهيم -  82

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

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  72962 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السايس خليل على عبده  خضره -  83

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

 رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  71971 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السكرى ابوالمعاطى السعيد محمد احمد -  84

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

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  79386 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشاعر عبدالقادر الدين على محمد -  85

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

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  87742 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مراد خليل محمد احمد مصطفى -  86

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

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  72108 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد عبدالقادر احمد عمرو -  87

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  87189 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد مؤمن محمد ابراهيم -  88

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  80042 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زعفان حسن فكرى عمادالدين -  89

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  86848 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على السيد اسماعيل عبدالعليم -  90

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  62473 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القرش احمد البيومى محمد خالد -  91

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  79830 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على مجاهد سعيد احمد -  92

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  60039 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعاطى محمد حسن عبدالحليم -  93

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  63897 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور ابراهيم محمد وفاء -  94

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  74401 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عطيه صالح محمد -  95

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  77970 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على الششتاوى عبدهللا حمدى -  96

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  80851 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بسيونى محمد محمد احمد هاله -  97

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  87485 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل رمضان حسن محمد -  98

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

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 87501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالفتاح احمد -  1

  احمد عبدالحميد احمد بملك - االطباء حى مقابل - الزراعه ارض ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 87507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى محمد ابراهيم دمدم مجدى -  2

 الصعيدى محمد ابراهيم دمدم/ بملك زوبع قرية ،:   الـتأشير وصف

 -ع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 87509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للرخام الوكيل -  3

  محمد عبدالغفار عبدالوكيل محمد بملك - الديالسطى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 87502    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، ندا احمد عبدالحميد حماده -  4

 يوسف ابراهيم عابد/ بملك الحصفة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 87498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف محمد راشد محمد ايه -  5

 شريف محمد راشد محمد/ بملك المدارس ش-قونه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 87508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوادفى صالح حسين عبدالعزيز الدين بهاء -  6

  حسين العزيز الدينعبد بهاء منار بملك - اسحاقه - الدينى المعهد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 87503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدان احمد ابوالسعود رجب انس -  7

 عيد محمد السعيد احمد عادل/ بملك الغربى الموقف امام- المصيف طريق اول ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 87504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنوره احمد عبدالسميع محمد محمد ام -  8

 مراد محمد عبدالوهاب محجوب/ بملك الصرف طريق بجوار-حمامو رزق مدرسة خلف-بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 87512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالفتاح سليم ايمن -  9

 سليم هللا فتح عبدالفتاح هللا فتح/ بملك عمير شباس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 87506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهنسى السيد ثروت شريف -  10

  البهنسى السيد ثروت بملك - الزعفران ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 87505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه ابراهيم سند ابراهيم -  11

  موسى عبدالسالم عبدالفتاح موسى بملك - مشاه الخامسه الكتيبه شارع  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 47027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن فطيم محمد -  12

 اليوجد الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 83390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الزرقانى محمد محمد باسم -  13

  نصير محمد احمد سهام/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 87499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت طلحه سامى -  14

  محمد حسانين ابراهيم بملك - الصيانه ابراج د برج روينه سكه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 61619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عشرى عبدالدايم ايمن -  15

  اسماعيل على عبدالمنعم محمد بملك - ادريجه قريه/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 87510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هليل بدوى حلمى حسنى -  16

 هليل بدوى حلمى نسيم/بملك منصور غرب 52 قريه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمد السيد صفاء -  17

  ابوزيد حافظ فؤاد محمد بملك - الغنيمى حصه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزيز على جمال -  18

 محمد ابراهيم حامد محمد بملك - كفرقته ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 81102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى ابراهيم اشرف احمد -  19

  ماهر حلمى خالد/ بملك االهرام ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان لتعدي تم 20191104 تاريخ وفي 81102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى ابراهيم اشرف احمد -  20

 محارب الشربينى عبدالحميد/ بملك رمضان من العاشر ش بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد على حسن السياجى -  21

 حسن على حسن/ بملك ابوسكين قرية ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى اسماعيل عبدالمجيد سامى محمد -  22

  فراج السيد فراج بملك - االهرام شارع ،:   الـتأشير وصف, 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد احمد خالد احمد -  23

 الشرنوبى عبدالوهاب عبدالعال محمد/ بملك المجد قرية 55 ،

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 81102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى ابراهيم اشرف احمد -  24

 ماهر حلمى خالد/ بملك االهرام ش بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد عوض محمود حسام -  25

 يوسف محمد محمد فاطمة/ بملك زهران قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى السعيد السعيد رضا -  26

  الشربينى حامد عبدالحليم عبدالحكيم بملك - الخطاب بن عمر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المليجى اسماعيل فتحى عفاف -  27

  محمود عبدالحق عبدالحليم عبدالعزيز بملك - البحريه المناوفه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه يوسف الشناوى بدريه -  28

 حسين مجاهد الدسوقى خميس بملك - عبدالمطلب قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هويدى رزق فرحات عبدالسالم -  29

  هويدى رزق فرحات بملك 0 ابوسكين - ايطاليا ع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 83901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالستار سامى اشرف -  30

 شحاته حمزه كامل محمد محمود - الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد عبدالنبى محمد -  31

  داود محمد عبدالنبى بملك - االسكان بنك عمارات بملك - الزهور شارع 27 ،:   الـتأشير

 وفي 87521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشاط ذات فى والتوريدات العامه للمقاوالت داود - الى التجارى االسم تعدل -  32

 محمد عبدالنبى بملك - االسكان بنك عمارات بملك - الزهور شارع 27 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ

  داود

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الصاوى محمد حسن احمد -  33

  المزين على شعبان محمد بملك - الغربى المجاز 10 كوبرى ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 81852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام ابراهيم ندا عبدالواحد -  34

  الغنام ندا عبدالواحد وحامدين اسامه بملك - االمن مدريه امام للتامين الشرق عماره - سالم صالح شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمد ايمن عبدالرحمن -  35

  بدوى احمد محمد بملك - الشيتانى دمرداشال شارع 1 تقسيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبارى زكى شعبان اميره -  36

  عفيفى خالف غريب محمد بملك - البحريه االبعاديه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريج على حامد حامد محمد -  37

  قادومه على فريج محمد بملك - المامون الخليفه شارع 18 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدبولى عطا السيد صابر -  38

 النجار ابراهيم محمود عبدالفتاح/ بملك ابوالعنين قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه على جمعه على -  39

  الجمل عمر مصطفى بملك - الجسر شارع الكفرالشرقى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 87515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى عبدالفتاح على يسرى سميه -  40

  الدسوقى عبدالفتاح على يسرى هند بملك -شبراطو منشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 87535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد ابراهيم نشأت -  41

 عبدالمحسن محمود سالمة احمد/ بملك ريشة ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 75664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمد السعيد عمرو -  42

 2018/  10/ 25 فى8520 المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 87532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد يدالس عبدالسالم محمد -  43

  سيداحمد السيد عبدالسالم رمضان بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 87536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور عبدالقادر السعيد -  44

 الشرنوبى فهمى منال/ بملك رمسيس ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 87543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى عيد محمود ريهام -  45

  بكر محمد ابراهيم خالد بملك - البحرى كفرالمنشى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 86933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف يوسف مصطفى زكى محمود -  46

  شريف مصطفى زكى/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 83248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن طلبه جمعه عبير -  47

  الوكيل اسماعيل حسنى - الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 87541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا جاب على يسرى -  48

  ابراهيم هللا جاب على يسرى بملك - نابولى خلف - العامه النيابه تقسيم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 87539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش على ابراهيم  عبدالرحمن عبدالرحمن -  49

  ابراهيم عبدالفتاح محمد - بملك - الزاويه كوبرى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 صفو,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 52659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالعزيز نصر خالد -  50

 عبدالسمبع فتحى عبدالسميع بملك -الفندقيه مدرسه امام - الهواشم حوض 18 و 17 نعيم ارض تقسيم/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 زهران عبدالمجيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 87534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدهللا على -  51

  خليل عبدهللا محمد عبدهللا بملك 55 المجد ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 87540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده شعبان على حسن -  52

  حسن حموده شعبان على بملك - 4 نمره االوقاف عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 87538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى رزق الغريب محمد -  53

 البسطويسى رزق الغريب السيد/ بملك السحايت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 87537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السباعى عبدالحميد السباعى سالمه -  54

 رزق السباعى عبدالحميد السباعى/ بملك البرلس- الشهابية -بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 87533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم سمير رضا -  55

  حسن ابراهيم سمير بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 87542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزالن عبدالمطلب فوزى سناء -  56

  محمد على محمد السيد بملك - المامون الخليفه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طبنجه محمد عبدالفتاح مختار -  57

  محيسن احمد حسن - بملك العام المستشفى خلف - التجاريين تقسيم ب 31 بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87558    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى السعيد ابراهيم هدى -  58

  زغلول عبدالرازق السعيد عصام - بملك الغنيمى حصه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى محمد محمد احمد عادل -  59

  عبدالنبى على الجندى - بملك الحيطيه - الصفا منشاه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تاج محمد فوزى احمد -  60

  هنداوى عبده السيد هانى - بملك جمال سيدى شارع - علوان ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طبنجه محمد عبدالفتاح مختار -  61

  محيسن احمد حسن - بملك العام المستشفى خلف - التجاريين تقسيم ب 31 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه ابراهيم ابراهيم محمد -  62

  شبانه ابراهيم ابراهيم - بملك المركز شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم محمد احمد -  63

  حسن ابراهيم محمد احمد - بملك المرازقه كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87548    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبيصى مرسى قبيصى عصام -  64

 حرب احمد احمد/ بملك الشعبية المساكن-بلطيم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجى محمد عشماوى حسن ابراهيم السيد -  65

  السيد طه خيرى طلبه - بملك الجرايده منشيه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى شريف عبدالحى ابراهيم ابراهيم -  66

  بارومه محمد شاكر شوقى - بملك البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى على يوسف عالء -  67

  عيد حافظ مصطفى هانم - بملك المحطه قلين بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 41176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالغنى محمود رشاد -  68

 موسى عبدالغنى محمود ورثه  بملك منصور غرب 50 المجد قريه/  الى تعدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عساكر السيد عبدالمنعم على السيد امانى -  69

  زناته على حمزه احمد ساميه - بملك الصنايع مدرسه خلف شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب السعيد سمير هشام -  70

  قطب السعيد سمير - بملك المعموره 8 قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 65608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن شحاته ربيع شعبان -  71

  سرحان محمد محمد ايهاب - بملك القنطره ارعش النيل كورنيش شارع ثان قسم بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمود عبدالفتاح محمود -  72

  محمد حمزه صبحى محمد - بملك اسحاقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى عبدالسميع حسيب احمد -  73

  على احمد رافت احمد - بملك الجديده المحاربين تقسيم - هدايه برج ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد عبدالهادى الشحات محمد -  74

  محمد عبدالحى اسماعيل امانى بملك - علوان ميت ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 56775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شليل الشوادفى مصطفى السيد -  75

  مظال ابراهيم سعد حسن بملك - الحمراوى - العام الشارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى السيد المرسى نجالء -  76

  جمعه على محمد عزت - بملك الطويل الكوم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود محمد ابتسام -  77

  شحاته محمد عرفه عاطف - بملك القرن قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى على يوسف عالء -  78

  عيد حافظ مصطفى هانم - بملك المحطه قلين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى على يوسف عالء -  79

 الحلوانى حسين السيد - بملك المحطه قلين - السنط بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابوزيد شبانه عبدالنبى -  80

  السيد السيد ابراهيم السيد - بملك البرلس - الخاشعه - الجديده المنشيه - بلطيم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار عبدالمطلب ابراهيم السيده -  81

  غنيم احمد عبدالفتاح احمد - بملك الغنيمى حصه شباب مركز شارع - الغنيمى حصه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رياض عبدالعزيز عماد امجد -  82

  توفيق احمد امير - بملك - بملك الروضه برج - الزهراء مستشفى شارع 6 رقم عقار ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 87562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكواتيمى عبدالغنى محمد عبدهللا شريف -  83

  الكواتيمى عبدالغنى محمد عبدهللا - بملك البرلس - بربحرى مسطروه - بلطيم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 87567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عباس محمد -  84

  احمد عبدالغنى محمود مصطفى - بملك الحمراء قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 87274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح زكى رضا احمد -  85

  الطنطاوى عبدالهادى حافظ طاهر - بملك البورصه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 87566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد احمد محمد -  86

  سيداحمد خميس محمد ناديه - بملك الضبعه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 52180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد عبدالفتاح ابراهيم محمد/  الى تعدل -  87

  سيداحمد عبدالفتاح ابراهيم - بملك ابوتماده قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 84701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا محمد مصطفى عبدالوهاب -  88

  السيد محمد عبدالعزيز محمد/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 52180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهجى احمد سيد عبدالفتاح ابراهيم محمد -  89

  سيداحمد عبدالفتاح ابراهيم - بملك ابوتماده قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 87568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع مغربى حاسم محمد -  90

  عرابى سعد سعد - بملك االهلى البنك امام - الجيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 87274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح زكى رضا احمد -  91

  الطنطاوى عبدالهادى حافظ طاهر - بملك البورصه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 87274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح زكى رضا احمد -  92

 سمره السيد محمد الشحات بملك 7 طلمبات بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 52180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد عبدالفتاح ابراهيم محمد -  93

  سيداحمد عبدالفتاح ابراهيم - بملك ابوتماده قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 52180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد عبدالفتاح ابراهيم محمد -  94

 احمد سيد عبدالفتاح ابراهيم/  بملك ابوتماده بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 87569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مروان على عادل محمود -  95

  الدين شرف محمد فرحات محمود - بملك الشرقاويه قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 87564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود شنوده مسعود ابانوب -  96

  محمد عطيه ابراهيم - بملك الكنيسه شارع من متفرع - الورد شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 87565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور حمايه رشدى جرجس كيرلس -  97

  حمايه لبيب مسعد - بملك تريان قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 82707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطيه حسن كمال -  98

 هند محمد عطيه حسن ايه بملك سن ام - القرى ام/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 87141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدهللا احمد محمد -  99

  ابراهيم عبدهللا احمد محمد - الملك تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 79673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القناوى ابراهيم احمد عبدالعزيز -  100

  غازى عبدالحميد ليلى بملك - رمضان من العاشر شارع/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 87570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا عبدهللا مصطفى -  101

  عابدين توفيق محمد - بملك تريان ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 81087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الويشى رزق محمد عبدهللا -  102

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 87563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد عثمان عبدالفتاح عثمان -  103

  حراز ابراهيم مدحت - بملك الوليد بن خالد شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 86338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد عبدالحليم محمد -  104

 سالم محمد عبدالحليم عبداللطيف -الخريجين 4 قريه - الزاويه منطقه/     الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 87571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين محى الدين تاج حامد محمد -  105

  البرقى غازى طلحه محمد طلحه - بملك الجارحى عبدالحكيم شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 87582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيرى محمد محمود ساميه -  106

 موسى على ابراهيم رضا/ بملك البلد قلين- المحلة سكة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 87574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدرديرى ابراهيم نصر احمد صباح -  107

  محمد راشد رفعت - بملك اسحاقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 87579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سعد حسن رضا -  108

  عيسى محمود عبدهللا سعد حسن - بملك الرغامه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 87575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تقى السيد رزق رزق امانى -  109

  الفار عبدهللا عبدالقادر عبدهللا - بملك البرلس - الصديق مدرسه بجوار التعلميه االداره - - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 87578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجباوى كامل النونو محمد -  110

  ابوريه لطفى عماد - بملك الشرقيه المساكن 7 رقم محل 88 عماره - بلطيم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد -  111

 رداد السيد على محمد محمود/ بملك الوطنى الحزب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 73309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيدى عطيه محمد محمد محمد احمد -  112

  عبيدى عطيه محمد محمد محمد محمود - بملك الصيد ميناء غرب - بربحرى - البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 87583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب ابراهيم على زكى عبدالرحمن -  113

 ابراهيم على ذكى محمد/ بملك 1 تقسيم ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 87577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى محمد السيد السيد مريم -  114

  كميشه شعبان تحيه - بملك ابوالعز شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 87576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوى محمد محمد احمد -  115

 السقا مرسى ابراهيم نبويه - بملك بسخا بنات الثانويه مدرسه خلف ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 86197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد -  116

 رداد السيد على محمد محمود/ بملك الوطنى الحزب بجهة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 87572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد شوقى السيد اسماء -  117

  سلطان عبدالعزيز فؤاد - بملك الجرايده ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 87581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى حسين شاكر هانى -  118

  عبدهللا حسن محمود رضا - بملك ابوصالح عزبه - الناحيتين طريق ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 87573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز سليمان السيد على ابراهيم -  119

  مغربى ابراهيم مغربى محمود - بملك الحالفى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 87580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد غازى فتحى شعبان -  120

  محمود احمد غازى فتحى - بملك سن ام ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 73309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيدى عطيه محمد محمد محمد احمد -  121

 عطيه محمد محمد محمد محمود - بملك الصيد ميناء غرب - بربحرى - البرلس - بلطيم بجهه فرع  افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

  دىعبي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى محمد محمد مصطفى -  122

 مصطفى مصطفى شاكر - بملك المركزى بلطيم لمستشفى الغربى الباب امام بالعقار الشرقى المحل - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

  الجمال احمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا مبارك السعيد محمود -  123

  مهنا مبارك السعيد - بملك البرلس - الربع - المطارفه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى على كامل محمود -  124

  محمد احمد محمد عبدهللا/ بملك 55 المجد قرية -الرصيف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابوالمكارم شعبان نشأت -  125

 غيط ابراهيم ابوالمكارم عبداللطيف - بملك الضبعه قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 79844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهاود ذكى عادل ناجى -  126

 بالل احمد زكريا حازم - بملك الشرطه مركز خلف شارع المدينه مجلس عمارات 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 56025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحصرى عمر ابراهيم عمر -  127

 الحصرى عمر ابراهيم محمد - بملك ابشان - الحمرا القريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 صفو,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنطاوى عباس محمد محمد -  128

  عباس حسنى اشرف/  بملك علوانه حى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل على محمود عادل محمد -  129

 هيكل على محمود محمود عادل  - بملك الرصيف - ابوسعيد قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 74866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدويك مرسى غريب مسعد ايمن -  130

  مدكور صابر عبدالخالق ناجى - بملك مدكور سيدى مسجد امام - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 74866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدويك مرسى غريب مسعد ايمن -  131

 الوحده - بملك الغربى الموقف- ببلطيم السيارات مواقف بمجمع( 2) رقم محل - بلطيم بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 بلطيم ومدينه لمركز المحليه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج شبل مصطفى هبه -  132

  السعيد فرج شبل مصطفى - بملك ابوسالمه قريه - بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 43598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعد رشاد امل -  133

 فوده عبدالموجود مصطفى/ بملك التجارة مدرسة بجوار بلطيم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 79844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهاود ذكى عادل ناجى -  134

 بالل احمد زكريا حازم - بملك الشرطه مركز خلف شارع المدينه مجلس عمارات 2 بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 56025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحصرى عمر ابراهيم عمر -  135

  الحصرى عمر ابراهيم محمد - بملك ابشان - الحمرا القريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 56025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحصرى عمر ابراهيم عمر -  136

 الحصرى عمر ابراهيم محمد بملك الحمراء العزبة بجهه رئيسى حلم له ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 74866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدويك مرسى غريب مسعد ايمن -  137

  مدكور صابر عبدالخالق ناجى - بملك مدكور سيدى مسجد امام - بلطيم بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 44729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوة محمد ابراهيم مجدى -  138

 االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عبدالقادر عبدالصادق منصوره -  139

  عبدالعاطى محمد مجدى وائل - بملك السكندريه شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغنى بركات السيد رمضان وليد -  140

  المغنى بركات السيد رمضان وليد - بملك المغنى منزل - السالم شارع 36 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمود عبدالسالم هاله -  141

  غالى احمد عبدالحليم رضا - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف حسن عبدالمجيد محمد هبه -  142

  حامد محمد حامد محمد - بملك الجرايده - الترزى قريه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محسب حمدى محمد -  143

 محمد احمد محسب حمدى - بملك االيوبى الدين صالح شارع 18 شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين منصور محمد حسن -  144

  رزق عبدالوهاب مصطفى محمد - بملك العباسيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دره السيد محمد فكيه محمد -  145

  الشيخ كفر مدينه مجلس - بملك مكه ابراج خلف - الجديده الحرفيين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 87586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم رمضان السعيد احمد -  146

  صابر عبدهللا احمد - بملك الناصريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فؤاد محمد السيد -  147

 محمد السعيد ابراهيم هناء/ بملك السحايت- السمرا العزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 84317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده امين محمود امين -  148

  الشنب عبده امين محمود بملك - زيدان قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عوض على احمد السيد على -  149

 شحاته السيد حسن/ بملك ريا ابو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 67914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا غيط حميده سامح -  150

 محمد محمد ابراهيم/ بملك السحايت قرية بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى االمام محمد محمد احمد -  151

 محمد منصور مختار/ بملك الثورة ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 63100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان غازى ابراهيم السعيد -  152

  غازى ابراهيم مصطفى/ بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 63100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان غازى ابراهيم السعيد -  153

 الباسل على محمد عبدالمهيمن/ بملك المحلية الوحدة ش- غازى سيدى بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 63100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان غازى ابراهيم السعيد -  154

  غازى ابراهيم مصطفى/ بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 63100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان غازى ابراهيم السعيد -  155

 الباسل على محمد عبدالمهيمن/ بملك المحلية الوحدة ش- غازى سيدى بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االصبح احمد احمد على -  156

 عوض السيد محب محمود/ بملك ابشان ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد صبرى سامح -  157

  ابراهيم السيد صبرى السعيد بملك - الجمهوريه شارع - المستشفى شارع - ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين ىالبيوم عبدالحليم جالل الحليم عبد -  158

 جوده احمد محمد سعاد/ بملك الدرمللى 3 قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 67914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا غيط حميده سامح -  159

 محمد محمد ابراهيم/ بملك السحايت قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 67914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا غيط حميده سامح -  160

 عبدالعزيز عبدهللا غيسط حميده/ بملك رمضان من العاشر ش بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ خليفه يوسف رانى -  161

 الشيخ خليفه يوسف/ بملك البرلس-بلطيم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد محمود حسين السيد -  162

 القبالوى محمد محمد عبدربه عصام/ بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج رمضان محمد عالء محمد -  163

 فرج رمضان محمد عالء/ بملك ساميه بابو الشهير الوفاء ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سامى خيرى شريف -  164

  طه بيومى عبدالغفار عبدالعليم بملك - هالل مصطفى - الشهيد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح حميده فتوح عبدهللا -  165

 احمد عبدالفتاح حميده فتوح/ بملك تيره غرب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم محمد عبدالعاطى اسراء -  166

 يوسف عبدالفتاح داحم الهدى نور/ بملك حنس يوسف كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 86881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلوم حميده عبدالرازق اكرامى -  167

  سلوم حميده عبدالرازق اكرامى/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 66533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رزق على السيد -  168

 محمد رزق على السيد/ بملك 5 مصرف- زوبع قرية بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 66533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رزق على السيد -  169

 محمد رزق على السيد/ بملك  زوبع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 86450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس حسن جمعه رضا -  170

  عطاهلل حسنى خالد بملك - البحر- الكبير الرياض شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 68707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النيل على على عبدالستار طاهر -  171

 دسوقى محمد محمود/ بملك مصر بنك بجوار- المسلمين الشبان مسجد ش - البرلس- بلطيم بجهة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 الشرنوبى

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 68707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النيل على على عبدالستار طاهر -  172

 الشرنوبى دسوقى محمد محمود/ بملك مصر بنك بجوار -المسلمين الشبان مسجد ش-البرلس -بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالهادى ابراهيم عبدالهادى -  173

 خليفه على المؤمن عبد هند/ بملك الطيبة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سمير نورا -  174

  داحم عبدالنبى هللا فتح عبدالنبى/ بملك العشماوى عبدالعزيز/ د صيدلية بجوار- الوزارية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى على محمد عبدالحليم ناهد -  175

 على حسن على محمد/ بملك العنتراوى قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 66533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رزق على السيد -  176

  محمد رزق على السيد/ بملك 5 مصرف-زوبع قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 66533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رزق على السيد -  177

 محمد رزق على السيد/ بملك زوبع بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر ابراهيم عبدالمطلب ايمان -  178

  عصر مصطفى زيدان بملك - عمير شباس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلوم حامد محمد صابر محمد -  179

  سلوم حامد محمد صابر محمد/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود بدير عبدالعزيز محمد -  180

 ابراهيم احمد كمال احمد/ بملك الحمراوى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال جاد كامل -  181

 عبدربه ابراهيم احمد السيد/ بملك الطرفاية 1 قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هندى محمد سالم عبير -  182

 عبدالفتاح شفيق السيد عمر/ بملك الزهور حى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدييهى محمد مصطفى فاروق حازم -  183

 الدييهى محمد مصطفى فاروق/ بملك الحوفى مخبز بجوار- النور ش- المحطة قلين ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى زكى عبدالهادى وسىم -  184

 محمد ابراهيم صبحى عطيات/ بملك خريجين 5 قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 84317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده امين محمود امين -  185

 الشنب عبده امين محمود بملك - زيدان قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان غازى ابراهيم مصطفى -  186

 غازى ابراهيم السعيد/ بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمد السيد هبه -  187

 مرسى زيدان محمد السيد/ بملك الرصيف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 87614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على طاهر محمود ابراهيم -  188

 سرور محمد حماده/ بملك 69 قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 63100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان غازى ابراهيم السعيد -  189

 غازى ابراهيم مصطفى/ بملك غازى سيدى بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الونيس عبد العزيز عبد بيومي العزيز عبد -  190

 مبروك محمد محمد امنيه/ بملك - السمراء العزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم طه خالد -  191

 عطية عبدالمنعم مها/  بملك المنشي كفر ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بسيوني الدين اميرشمس -  192

 غزه احمد محمد الفتاح عبد/ بملك -10 كوبري ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالمعطي عادل اسماء -  193

 غيضان محمد شعبان عالء/ بملك البشيقه قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 75469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطوى قنديل احمد ابراهيم -  194

  عامة مقاوالت بنشاط االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 75469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطوى قنديل احمد ابراهيم -  195

 بناء مواد تجارة بنشاط للسجل فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 75469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطوى قنديل احمد ابراهيم -  196

 عبدالملك قنديل احمد بملك- الربع - البرلس/  الي تعدل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود ابراهيم عبدالحميد السيد -  197

 محمد عبدالمقصود ابراهيم السيدة/ بملك السحايت ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عرفه حسني احمد -  198

 الكرش عبدالحميد عبدالحي مسعد/  بملك القري ام قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبي عبدهللا البسطويسي حامد -  199

 عبدالقادر حلمي مصطفي اشرف/  بملك مسير قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد محمد مجدي -  200

 ابوخيره عبدهللا محمد هللا عبد/بملك_ قليني طريق البنا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 81666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قادوس حسين المرسى محمد -  201

  خليفه على شحاته امينه - بملك ابراهيم المعلم عزبه - اريمون ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 81666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قادوس حسين المرسى محمد -  202

  الحنفى احمد سعد منى - بملك ياسر بن عمار امتداد قادوس عماد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 52659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالعزيز نصر خالد -  203

 العدل عبدالحميد صبحي محمد بملك/ الفندقية مدرسه امام الهواشم حوض -18 نعيم ارض تقسيم/ الي تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 52659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالعزيز نصر خالد -  204

 العدل عبدالحميد صبحي محمد بملك/  الي تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحصري محمد احمد محمد محمود -  205

 محمد احمد محمد حسن/ بملك - الشراقوه 40 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمودة السيد رشدي محمد زكريا -  206

  عبدالخالق عبدالعزيز غازى- بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر ابواليزيد محمد ياسر -  207

 جعفر ابواليزيد محمد/  بملك الجدية 63 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحراوي الدين صالح محمد -  208

 ابراهيم الدين صالح ناصر/بملك_  غازي سيدي ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوي الشحات محمد محمد -  209

 الفتاح عبد المرضي عبد فايزه/ بملك - يوسف ام - قرية ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازي محمد السعيد سامي -  210

 علي السيد جميل زينب/ بملك - السحايت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوي عبدالغني احمد ياسر -  211

 ابراهيم محمد عبدالموجود ثناء/  بملك العرب حامول ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد طلبه جودة دعاء -  212

 عبدالفتاح شكري/ بملك السحايت السمراء العزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 75469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطوي قنديل احمد ابراهيم -  213

 كرد ابراهيم صابر عبدالجواد/ بملك - بحري بر الكبري الحنفي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت عرفات -  214

 حليبه عرفات فاتعر محمد/بملك - مسير منية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 53030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالحليم عبدالمعبود زكريا -  215

  الجوهري عبدالعظيم مسعود/ بملك عوض محمد السيد بسكول بجوار بلطيم طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شومان علي عيسي محمد -  216

 شرشر احمد كمال تيسير/  بملك صرورة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 87624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي بدران حسن ابراهيم -  217

 عبدالخالق رجب عيوشه/  بملك 7 طلمبات مركز الرياض ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 86322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالموجود ابراهيم -  218

  الدين شرف محمد عباس الزين بدر - الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على رضا على -  219

  عبدهللا حسن على رضا بملك - تيره غرب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس احمد محمد احمد شروق -  220

  جلو مصطفى احمد صبرى محمد - بملك الصديق مدرسه خلف النور شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بسيونى عبدالمنعم ايمان -  221

  سليمان ابوالمجد سامى هيثم - بملك التجارين تقسيم - عبدالغفار يس/  د شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على البيلى الحميدعبد هند -  222

  صابر محمد السيد ورد - بملك االهرام شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد مبروك ربعه -  223

  ابراهيم محمد مبروك بملك - المنصور 75 قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا عبدالرحمن فتحى هناء -  224

  محمد عيسى عبدالجليل ناصر - بملك ابوعيشه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبده رفعت اميره -  225

  حميده غازى بسيونى بشير - بملك بقلوله ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوحش عبدالعزيز احمد محمد -  226

  الوحش عبدالعزيز احمد - بملك اللمعى عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان موسى عنتر شكرى حماده -  227

  عثمان موسى عنتر شكرى- بملك -المنصور69 ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويضه سعد بسام خالد -  228

  حسين عبدالمولى حسين - بملك السمك حلقه - السوق شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دحدوح السيد صابر كريم -  229

 دحدوح مصطفى السيد صابر - بملك القصب محله ،  : الـتأشير

 تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد على محمد عبدالعزيز محمد احمد -  230

  سعد عبدالعزيز محمد - بملك نشرت طريق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى احمد محمد الدسوقى ابراهيم -  231

  الزيادى احمد عبدالمنعم حفيظه - بملك العقاد عباس شارع - المستشفى شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد صالح عبدالقادر محمد فتحى امينه -  232

  العدلى محمد ماهر - بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 53925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا محمد عبدالمنعم طارق -  233

 االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 51296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد يونس مجد فهمى جوده -  234

  بحرى العاصافره - السكر برج - الفارسى سليمان شارع من 526 شارع/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالكريم محمد سنيه -  235

  شريف مرسى محمد احمد - بملك مبارك شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه غريب غريب محمد -  236

  باز محمد كمال ليلى - بملك المغازى ابراهيم شارع 21 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدالحليم عثمان عبدهللا -  237

  عبدالنبى ذكى محمد ذكى - بملك ابوتماده ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 87664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مرزوق اسماعيل محمد -  238

  صالح محمود مرزوق شعبان - بملك عواض - قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرارجى سيداحمد عبدالنبى شكريه -  239

  شداد حسين صالح حسين - بملك الجرايده ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شداد حسين صالح طارق -  240

  عبدالهادى عبدالهادى بسمه - بملك الجرايده ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 49297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى زكريا عبدالعزيز محمد - الى تعدل -  241

 مصطفى عبدالوهاب رشاد - بملك الزراعيه الجمعيه خلف - الحمراوى بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 الفرماوى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 62587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه طه تهامى طه -  242

  عطيه طه تهامى طه - بملك الحجنه كوم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 49297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى محمد ابراهيم زكريا عبدالعزيز محمد -  243

 مصطفى عبدالوهاب رشاد - بملك زراعيهال الجمعيه خلف - الحمراوى بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 الفرماوى

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبلص كامل محمد محمد احمد -  244

  السيد محمد سعديه - بملك تميمه بن مسجد بجوار - الدماطى شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 62587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه طه تهامى طه -  245

  عطيه طه تهامى طه - بملك الحجنه كوم بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السهولى محمد محمود محمد سعاد -  246

  سالم احمد محمد احمد - بملك الجرايده ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزال محمد العرابى رمضان محمد -  247

  طه يوسف دنيا - بملك الجزار عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 65732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف محمد سعد محمد -  248

  جوده محمد ايهاب بملك - المصنع شارع امتداد/  الى تعدل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن بلتاجى عبدالمعطى الدين عالء -  249

  بلتاجى السيد السيد احمد - بملك نشرت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد عبده عبدالباعث ظريفه -  250

  شحاته محمد محمود شوقى - بملك قزمان ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد احمد ايهاب -  251

  سيد سالمه عيسى سماسم - بملك الزعفران - ابوعرفه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 69610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد المنسى رضوان محمد عاصم -  252

 حميده عبدالدايم حسام - بملك الخطاب بن عمر شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 69610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد المنسى رضوان محمد عاصم -  253

 االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 41862    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى الدرينى عبدالعزيز رشاد -  254

  بيال مدينه مجلس بملك - دياب الشيخ سويقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 49297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى زكريا عبدالعزيز محمد -  255

  الفرماوى مصطفى عبدالوهاب رشاد - بملك الزراعيه الجمعيه خلف - الحمراوى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 49297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى زكريا عبدالعزيز محمد -  256

 الفرماوى الوهاب عبد رشاد/بملك-الحمراوى بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسين محمد فاتن -  257

  ابوالخير حسن بسيونى - بملك االبعاديه - عمر ام ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87674    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، النويهى مصطفى عبدالقادر ايمن -  258

  عبدالمنجى الحماقى محمودى - بملك السحايت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائيه المواد وتغليف لتعبئه شرابى -  259

  احمد يوسف جمال يوسف - بملك الخادميه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى محمد محمود محمد فوزى -  260

  عبدالقادر عبدالشافى جوهره - بملك ابشان ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهنسى المرسى احمد امانى -  261

  الطنبارى يس المغازى على السيد - بملك النيل شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو على عبدالعاطى احمد -  262

  على السيد الزاهى محمد رئيفه - بملك الترزى ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 59309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على جمعه السعيد عماد -  263

  على جمعه السعيد عالء - بملك - التجاره مدرسه شارع/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر على على الشامى -  264

  الشريف عبدالرحمن محمد البيلى - بملك تريان ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 87668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد بدير ابراهيم ياسر -  265

  محمد طه محمد - بملك مابوغنا حى ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 81468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرفوش محمود محمد خورشيد محمد -  266

 العقاد عباس الثالث الدور - ساره برج - البطراوي شارع 23  ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 87685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سليمان عيد مصطفى -  267

  محمود محمد عبدالعزيز - بملك الشرقاويه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 87689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه ابراهيم امين غاده -  268

  ابراهيم على عوض اسالم - بملك الناصريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 87694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد نجيب اسامه -  269

  محمد محمد نجيب - بملك زيدان قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 60549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحشاش السيد السيد احمد -  270

 الحشاش ابراهيم السيد السيد بملك -عمير شباس الى تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 70768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم يسرى -  271

  العباس عيسى حلمى صالح بملك - البرج طريق -  االحمر الكوم قريه - بلطيم الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 87691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا بسيونى مصطفى محمد طه -  272

  خلفه مصطفى مغازى عماد - بملك السوق شارع مسير ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 87682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى عوض محمد احمد -  273

  ابراهيم رجب عبدالفتاح شرين - بملك الطيبه قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 87681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه على عبدالمؤمن ربيع ابراهيم -  274

  على عبدالمؤمن ربيع رامى - بملك المنصور 78 قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 87686    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد ابوالفتوح فريد -  275

  على محمد عبده شيماء - بملك الشراقوه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 70490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى احمد محمد كرم محمد -  276

 الشيمى محمود اسماعيل رضا/ بملك حجر أبو قاعة بجوار -الرياضى االستاد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 56657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عيسى عماد توحيده -  277

  اسماعيل محمود محمد بملك - الكوم تل/  الى العنوان تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 87692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابوشعيشع محمد هيام -  278

  الصاوى محمد الصاوى سرور - بملك زيدان قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 87684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت اليوسف -  279

  االختيار يوسف محمد يوسف - بملك البلد قلين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 74416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالباقى ابراهيم سامى -  280

  احمد عبدالغنى عبدالسالم سامى - بملك 5 محطه تيره قريه - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 87688    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد محمد كامل السيد -  281

  محمد كامل محمد هيثم - بملك العنابر 8 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 87690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابراهيم عبدالجيد امينه -  282

  عبدالعزيز محمد جمعه التجاره مدرسه بجوار - الرصيف ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 87687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد السعيد مصطفى -  283

  بسيونى عبدالعزيز ابراهيم اسماء - بملك 50 المجد ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 87683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد ليلى -  284

  الدين شرف بسيونى محمد محمود محمد - بملك الحصفه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 61710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي عبدالفتاح السيد عالء -  285

  مصطفى عبدالفتاح السيد عالء/  الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 87693    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد جمعه خالد -  286

  سليمان طلبه محمد مرفت - بملك 5 شارع - البحريه ناصر منشيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 87697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر محمد انور محمد -  287

  ناصر محمد انور محمد - بملك الكنيسه عشار سخا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 87702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد نورالدين جمال -  288

  عبدهللا احمد زكى وحيد - بملك رمضان من العاشر شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 61559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلتاجى عبدالمعطى الشحات عمرو -  289

  سليمه حسن عبدالعظيم سميحه/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 87701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه على مصطفى طاهر -  290

  ابراهيم جمعه على مصطفى - بملك خميس عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 84346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى حسن حسن بسيونى -  291

 منسى حسن حسن بسيونى/ بملك 7 طلمبات ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 87706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على محمود انهام -  292

  اسماعيل فرج محمد محمد - بملك متبول قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 82554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالستار ابراهيم على -  293

 ابوشعيشع رمضان حسين خالد بملك - العباسيه - عثمان ع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 87700    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى عطيه حمدى ابراهيم -  294

  يوسف محمد السيد محمد عالء - بملك الخادميه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 87705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمود كمال محمد كمال -  295

  بسيونى السيد محمد - بملك العامه النيابه تقسيم شارع 35 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 87707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين شوقى حمدى عماد -  296

  شاهين عبده وقىش حمدى - بملك نشرت طويله ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 78413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين هللا حسب حسين عائشه -  297

 مصطفى الدسوقى مصطفى صالح - بملك السحايت جمعيه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 87708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى ابراهيم بسيونى ابراهيم -  298

  السماحى بسيونى ابراهيم بسيونى - بملك السنجابى قريه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 74794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى توفيق احمد اسامه -  299

  عبدالنبى توفيق احمد احمد - بملك الثابت قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 82554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالستار ابراهيم على -  300

  ابوشعيشع رمضان حسين خالد بملك - العباسيه - عثمان ع بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 78413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين هللا حسب حسين عائشه -  301

  مصطفى الدسوقى مصطفى صالح - بملك السحايت جمعيه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 78413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين هللا حسب حسين عائشه -  302

 مصطفى الدسوقى مصطفى صالح/ بملك السحايت قرية بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 87703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد على السيد -  303

  مصطفى السيد حسنى فاطمه - بملك ناصر همنشا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 76765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاب حسن عطيه محمد احمد -  304

  ابراهيم محمد عبدالمنعم صابر بملك - تيره غرب/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 87699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابى خضر كامل امل -  305

  غالى ابراهيم ابراهيم محمد - بملك البرلس برج/  بلطيم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 67797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد محمود ابراهيم مختار احمد -  306

 عياد محمود ابراهيم محتار السيد - بملك - البوسته ميدان/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 67797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد محمود ابراهيم مختار احمد -  307

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 87696    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد سعد عبدالوكيل الشيماء -  308

  الجوهرى عبدالفتاح مصطفى ياسر - بملك 4 رقم الجديده المحافظه تقسيم ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 74794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى توفيق احمد اسامه -  309

  عبدالنبى توفيق احمد احمد - بملك الثابت قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 74794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى توفيق احمد اسامه -  310

 عبدالنبى عبدالهادى حمدان - بملك الثابت بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 87698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باز ابوشعيشع مسعود ناديه -  311

  عثمان الشحات عثمان محمد - بملك الرغامه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 87704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرماح هللا فتح ابراهيم محمود -  312

  الرماح هللا فتح ابراهيم محمود - بملك التعاونيه الجمعيه تقسيم 61 عقار االوقاف عمارات ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن على شعبان رشا -  313

  حميده يوسف محمد - بملك الدولى الطريق - االسماك بورصه مقابل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المير عبدالمنعم احمد زكيه -  314

  الشامى على عبدالحى خالد - بملك الحمراوى قريه - الصديق ابوبكر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد بسيونى فؤاد -  315

  معوض بسيونى محمد بسيونى جمال - بملك قونه قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 77248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخيمر خيرهللا مخيمر سمير -  316

 سليم هللا خير مخيمر محمد/ بملك العشرين قرية بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 84851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشوشه محمد سليمان محمد -  317

 يعقوب ابراهيم احمد الحميد عبد بملك/ قلين منيه طريق المحطه قلين/  الى تعدل ،   :الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 65168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلوم حميده محمد شحاته -  318

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 85231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جناح ابراهيم احمد مصطفي -  319

  مشرف كريم محمود السيد - بملك المحطه قلين - الزمالك نادى خلف االندلس شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 85231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جناح ابراهيم احمد مصطفي -  320

 عيسي الحميد عبد علي وليد/بملك االندلس_ شارع بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد المحمدى حجازى جمال -  321

  على حجازى شفيق زكاء - بملك السحايت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد المحمدى حجازى اشرف -  322

  حجازى محمد المحمدى حجازى - بملك السحايت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى محمد احمد محمد -  323

  الطنطاوى محمد احمد - بملك ابوسكين قريه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحليمه محمد اسماعيل محمد اسماعيل -  324

  ابوحليمه اسماعيل محمد - بملك 14 شارع هالتجاري المدينه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور مصطفى على الخضر احمد احمد -  325

  حنوره حافظ حمزه هانى - بملك المصيف شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى عبدالحليم جالل حماده -  326

  حسن المتولى سامى - بملك الدراملى 13 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 76192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى احمد شهاب -  327

  ابراهيم مصطفى احمد بملك - حجازى عزبه/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى عتمان محمد غازى -  328

  سلطان غازى على خالد - بملك السحايت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 54819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف عبدالفتاح محمد سامى محمد -  329

 النورى ابراهيم احمد سمر/بملك- الشهابيه-البحريه المعديه  - بلطيم/ الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 54819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف عبدالفتاح محمد سامى محمد -  330

  الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم سعد ذكيه -  331

  بكر عبدالرحمن حسن ليلى - بملك البنا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عطيه سميح حسام -  332

  خليفه عبدهللا صابر ابوصيام صابر - بملك الرياض طريق 7 طلمبات ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 59822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخميسى حمزه سعد نورالدين محمد هبه -  333

 التجمع/  مول جردينيا الثالثه المجاوره الثانى السكنى الحى/  الجديده القاهره بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  الخامس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنطاوى محمد عباس حسنى احمد -  334

  الديسطى سالم عبدالغفار حسن - بملك مشتل شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمش ابراهيم على عيد فاديه -  335

  مبروك عبدالعزيز احمد محمد - بملك قونه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 76191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمد احمد محمد عبدالغنى -  336

  النحيرى عطيه عبدالمنعم مسعد - بملك - تيره/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس رمضان عبدالجواد محمد -  337

  خميس عبدالجليل فواز - بملك ابوسكين قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 85231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جناح ابراهيم احمد مصطفي -  338

  رفمش كريم محمود السيد - بملك المحطه قلين - الزمالك نادى خلف االندلس شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى زكى عبدالهادى موسى -  339

  موسى ذكى عبدالهادى موسى/  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 87726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالعظيم عبدالقادر محمد -  340

  محمد عبدالحميد حلمى عبدالحميد - بملك المناوفه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد خليل محمد احمد مصطفى -  341

 احمد سيد سعد عبدالحكيم بملك - السويس شارع 4 تقسيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد اسماعيل احمد -  342

  غازى عبدربه عبدالشافى محمد بملك - الشرعيه الجمعيه شارع - غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عطيه محمد السيده -  343

  محمد احمد عمر محمد بملك - العباسيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد الشحات محمد -  344

  البيلى رزق على محمد هاشم ام بملك - الجرايده منشيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 72137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم بسيونى على ابراهيم -  345

 صديق مصطفى عبدالحميد محمد بملك 90 رقم عماره - الصديق شارع - االوقاف تقسيم - المنتزه حى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه غازى عبده ليدو -  346

  الجندى السيد مصطفى و سالمه ابراهيم كمال محمد بملك - القاضى صبرى شارع - الحمد برج ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسال عبدالفتاح لطفى محمد -  347

  مرسال عبدالفتاح لطفى بملك - عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فلفله الحسانين الحسانين ناصر -  348

  الدنيوقى ابوزيدان السيد السيده بملك - الحامول اصالح تفتيش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربل محمد حسن عبده اسماء -  349

 توفيق علي السيد محمد/بملك الجديدة العزبة-هشام ابن- شارع---بندر- الشيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الشناوى عبدالنبى وليد -  350

  عرب سالم على محمد سالم بملك - ابوهيكل شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيري محمد رمضان ايمان -  351

 مصطفي محمد مصطفي احمد بملك 4صنايع تقسيم- الثقه برج 34رقم برج -بندر الشيخ كفر ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد محمد حسن سمير -  352

  عطيه محمد محمد حسن بملك - البرلس برج ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى عطوه شحاته احمد -  353

  ابراهيم السيد جودت بملك - الجرن مصرب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على قطب على -  354

  بهنسى محمد كمال بملك - المردومه الترعه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريته غازى سالم عبدالعظيم -  355

  ابوشنب فتحى على وليد بملك - الكبرى المنشاه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى محمد عبدالغنى وائل -  356

 العطار عبدالغنى محمد عبدالغنى بملك - الكوم تل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87741    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد بلتاجى محمود مصطفى -  357

  سالمه عيد بلتاجى محمود بملك - الكوم تل - البلد وسط شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعاده على ابوالفتوح عبدالفتاح محمد -  358

  عبدالحميد الشناوى عبدالحميد بملك - الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي قطب علي -  359

 بهنسي محمد كمال/بملك المردومة الترعة -بندر الرياض ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 87737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صحصاح السيد فرج بسيونى فرج -  360

  صحصاح عبدالمعطى محمد السيد بملك - مسير  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 82100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عمر فهيم سامى -  361

 محمد حسن حلمى حسن بملك(  مبارك فهمى)  حسين حلمى ع السالم ردا/  بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جحا يوسف عبدهللا يوسف -  362

  شداد حسن رجب محمد - بملك قونه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزالعرب ابوالفتوح عبدالسميع عمرو -  363

  عزالعرب ابوالفتوح عبدالسميع عصام - بملك السحايت جمعيه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخيارى محمد شعبان رضا -  364

  ابراهيم فرحات رياض - بملك الرصيف قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه عبدالفتاح حسن محمد -  365

  طه عبدالفتاح حسن عبدالفتاح - بملك الكبير المسجد شارع نصره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد عبدالرازق فوزى عابدين -  366

  محمد عبدالرازق فوزى سامح - بملك صندال - ابوالكتايس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87759    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم احمد هانى -  367

 عبدهللا غيط حميده - بملك رمضان من العاشر شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 72962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايس خليل على عبده  خضره -  368

  عبدهللا عطيه راشد مختار - بملك شلوبه قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 72962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايس خليل على عبده  خضره -  369

 احمد سيد الرفاعى عبدالعزيز - بملك - شلوبه بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد جمال صبرى -  370

  مصطفى السيد امين وليد - بملك ابوريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االشوح عباس صالح محمود عصام -  371

  الزاهى السيد محمود احمد - بملك جيهان شارع - الزاهى برج ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن عبدالهادى امين -  372

  غزال احمد على ابراهيم اميره - بملك غزال عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد محمود صادق -  373

  شادى محمد حموده السعيد - بملك بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مرسى محمد السعيد امل -  374

  البلعوطى شبانه على عبدالحليم - بملك العنتراوى قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل محمد ابراهيم صالح مروى -  375

  طلبه امين عبدالفتاح عبدهللا - بملك ابوتماده ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87750    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، عزالعرب ابوالفتوح عبدالسميع عصام -  376

 عزالعرب ابوالفتوح عبدالسميع عمرو - بملك السحايت بجمعيه ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبلص عبدالعزيز على عاطف -  377

  ابوالغيط فتحى طارق - بملك المحطه قلين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 82100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عمر فهيم سامى -  378

 محمد حسن حلمى حسن بملك(  مبارك فهمى)  حسين حلمى ع- السالم دار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 72962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايس خليل على عبده  خضره -  379

 عبدهللا عطيه راشد مختار - بملك شلوبه قريه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدالدين عبدالحميد محمد طالل -  380

  عبدالرحيم محمد محمد حازم - بملك الشيخ كفر فرع الوطنى االتحاد بنك بجوار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالمقصود صابر داليا -  381

  يوسف احمد السيد ابراهيم - بملك البحريه االبعاديه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد عبدالونيس ايمان -  382

  الزينى عبدالسالم حماده - بملك الخطاب بن عمر شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 87763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى احمد محمد ابراهيم بشرى -  383

  بلطيم ومدينه لمركز المحليه الوحده بملك - القطاعى السوق امام عبدالناصر جمال شارع بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 80344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى عطية بهنسى وسام -  384

 بهنسى عطيه ممدوح ماهر/     الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 80344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى عطية بهنسى وسام -  385

  االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالهادى عبدالعزيز السيده -  386

  المرسى المتولى محمد نبيل - بملك شمس عين شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد احمد ماجد -  387

  الدميرى السعيد عبدالقادر جالل - بملك الجمهوريه شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمود صادق عبدالمنصف محمد -  388

  عبدالخالق احمد عبدالخالق - بملك الكبير الجامع شارع- اريمون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعاطى ابوزيد محمد -  389

  على عبدالعاطى محمد احمد - بملك ابشان - العالميه قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ فيو 87779    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى ابراهيم محمد ابراهيم -  390

  الصغير محمد احمد مفيده - بملك 134 شريف شارع التجاريه المدينه شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوغريبه على ابراهيم عبدالرفع هاشم -  391

  الصباغ عبدالمجيد محمد محمد - بملك الجديد الموقف بجوار - المحطه قلين ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت العقده -  392

  فرج عبدالعزيز السعيد - بملك ابوهنطش مدرسه بجوار - المحله شارع - البلد قلين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواليزيد غازى ابراهيم غازى -  393

  ابوشعيشع محمود حاتم - بملك البحر شارع - على الحاج ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربرى بسيونى محمد محمد -  394

  البربرى على بسيونى محمد - بملك قزمان قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالبارى رشدى منيات -  395

  سعد ابوالنور احمد هشام - بملك الوزرايه قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 51888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره السيد محمد الشحات -  396

  سمره مرسى عبدالعاطى السيد - بملك االسماك بورصه بجوار بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى الدين شهاب عبدالمتعال عمر -  397

 الدين شهاب عبدالمتعال على - بملك غازى سيدى - الشرقيه المنشه - الدينى المعهد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب عبدالحميد احمد محمد -  398

  مصطفى اليد محمد عبدالفتاح - بملك االطباء تقسيم - طالب ابى بن على شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن سعيد عبير -  399

  على احمد على سعد - بملك العنابر 8 ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب مرسى عارف عبدالسالم رضا -  400

  عميره رمضان حسن مسعد  -بملك البحرى الساحل - البرلس - بلوش قريه - بلطيم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى عبدالفتاح على الدسوقى -  401

  يوسف ابراهيم عبدربه الدسوقى - بملك الكبير العباسيه مسجد بجوار المناسبات دار ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن السيد عبدالرحمن ابراهيم -  402

  عبدالقادر رجب نبيه محمد - بملك نبيه محمد منزل اللواء شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات للتجاره كمال محمد -  403

  رزق ابوالفتوح عبدالفتاح كمال - بملك ابوسعيد قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87769    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على ابراهيم على محمد -  404

  حسونه السيد على ابراهيم - بملك الجزار قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالحميد حامد نوره -  405

  الشربينى محمود احمد - بملك الشرقى المجاز ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محمود عصام محمود -  406

  المضنى الشناوى محمد انشاد - بملك رخا حى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد السيد احمد -  407

  مصطفى محمد الطنطاوى عزه - بملك ابوبدوى قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 51888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره السيد محمد الشحات -  408

 شعبان محمود فاطمه ملك السكر مصنع بجوار الزاويه كوبرى بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 51888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره السيد محمد الشحات -  409

  سمره مرسى عبدالعاطى السيد - بملك االسماك بورصه بجوار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده مبارك حموده جبر عمرو -  410

  يوسف سالمه ابراهيم محمود - بملك البحريه االبعاديه قريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود رشاد محمد طه هايدى -  411

  عبده السيد محمد رجب - بملك الخمسين عزبه الزعفران ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حسن ممدوح محمدى -  412

  العجوانى السيد محمد امينه - بملك ابوعلى عزبه - دفريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 87780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه ابراهيم امين محمد -  413

  سعد سمير عبدالفتاح - بملك الناصريه قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 87796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم حسين محمود حسين -  414

 السيد غازى على مياده - بملك عمران عزبه الكركات ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 87792    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جريس بخيت راضى بخيت -  415

  سيداحمد على محمد اكرام - بملك الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 73596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمود محمد مجدى -  416

  الطحاوى السيد فاضل عساكر/  الى الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 87801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمود محمد سالمه -  417

 عيد محمد محمود نجالء/ بملك المثلث-العرب عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 75886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد احمد احمد مصطفى عمرو -  418

  النواصره محمد السيد فتوح محمد - بملك القاضى صبرى طريق - التجاريه المدينه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 75886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد احمد احمد مصطفى عمرو -  419

 محمد السيد فتوح محمد - بملك القاضى صبرى شارع من متفرع النحاس عبدهللا شارع بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

  النواصره

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 87795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالفتاح شوقى شاديه -  420

  عبدالسيد عبدالعزيز حميده محمد - بملك االمل 47 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 87794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن البيلى احمد سحر -  421

  ابراهيم حسن عبدالحميد حسن - بملك البنوان تفتيش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 87799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوقى محمد خالد محمد -  422

 سعد صديق سعد/ بملك المركز ش من متفرع االلى الفرن ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 50616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى ابراهيم عبدالستارسعد -  423

 حسن محمد عبدالبديع ايه - بملك - الجرايده بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس حسن جمعه رضا -  424

 على جمعه السعيد عالء - بملك التجاره مدرسه شارع بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 87800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح مصطفى عبدالعزيز ابراهيم -  425

  عثمان شحاته شاكر محمد - بملك الطبى المركز شارع ،:   الـتأشير وصف

,  نوانالع تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 50616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى ابراهيم سعد عبدالستار -  426

  حسن محمد عبدالبديع ايه - بملك - الجرايده ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 50616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى ابراهيم سعد عبدالستار -  427

 العشرى ابراهيم سعد عبدالستار - بملك - الجرايده  بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 87793    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على على محمد -  428

  السيسى عبده حسن حياه - بملك تريان ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 87790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشال ابراهيم احمد رشدى على -  429

 احمد صالح عزه/  سيداحمد سالمه بسيونيه - بملك القضاه تقسيم 17 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 87797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى احمد على جمال -  430

  النادى على احمد على - بملك ابوشريف قريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 86450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس حسن جمعه رضا -  431

 على جمعه السعيد عالء - بملك التجاره مدرسه شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 87802    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع عبدالعزيز عبدالحميد هشام -  432

 ابوشعيشع عبدالعزيز عبدالحميد محمود/ بملك خضره 0ع- سن أم ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 75886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد احمد احمد مصطفى عمرو -  433

 محمد السيد فتوح محمد - بملك القاضى صبرى طريق - التجاريه المدينه بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  النواصره

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 75886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد احمد احمد مصطفى عمرو -  434

  النواصره محمد السيد فتوح محمد - بملك القاضى صبرى شارع من متفرع النحاس عبدهللا شارع - الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 79830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مجاهد سعيد احمد -  435

 عبدالنبى حسن عبدالرازق حسين/  الملك تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 87803    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد فوزى محمد -  436

  عبيد عبدالجواد الشاملى انوار - بملك دومه عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 87798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس يعقوب منير ايفون -  437

  جرجس غالى عاصم - بملك رمضان من العاشر شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 87791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيان عبداللطيف محمد محمود -  438

  الشاذلى ابراهيم عبدالسالم احمد - بملك القصب محله ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالواحد السيد امل -  439

  عبدهللا عطيه راشد شهيره بملك - شلوبه/  الى تعدل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87814    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد عبدالفتاح فهيم السعيد -  440

  محمد على فتحى تفاحه - بملك رهالشبو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض السيد عبدهللا عاصم -  441

  معوض السيد عبدهللا - بملك البنا - الطيبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 25468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى ابراهيم توفيق عبدالنبى -  442

 قطب عمر رشدى ابراهيم - بملك بنين الثانوى مقابل - الكوم تل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 25468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى ابراهيم توفيق عبدالنبى -  443

 الطالب ملك الوزارية تبع عبدالنبى عزبة بجهه رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87804    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على بيلى الدين صالح هويدا -  444

  طلبه غازى حسنى - بملك المثلث ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فريج عطيه ممدوح حاسم -  445

  عبدهللا محمد عبدالعال احمد - بملك شلوبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87818    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطب احمد محمود على الدين حسام -  446

  عبدالسالم عوض السيد محمد - بملك بورسعيد حاره 88 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر ابراهيم عبدالمطلب ايمان -  447

  نجم محمد سبوح - بملك عمير شباس - الناحيه داير شارع بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87820    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم الصاوى محمد رفعت محمد -  448

  يوسف طه يوسف تامر - بملك الحديثه المدرسه امام المدير شارع الجديده المحاربين ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى عبدالمقصود السيد ياسر -  449

 العزب حسن ابراهيم سميحه/ بملك السحايت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 69085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جلو جمعه ابراهيم اليمانى محمد -  450

  ابوالسعود السيد رضا بملك   الرفاعى حسن بجوار/  بلطيم/    الى تعدل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 82097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه غازى غازى فهمى دسوقى -  451

 كمون ابراهيم عثمان - بملك البرلس برج - قدره كفر - بلطيم بجهه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 25468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى ابراهيم توفيق عبدالنبى -  452

  قطب عمر رشدى ابراهيم - بملك بنين الثنوى مقابل - الكوم تل بجهه اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 74401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطيه صالح محمد -  453

 حموده السيد عبدالغنى عبدالفتاح/ بملك/  أ 6  رقم قطعه ببلطيم الصناعيه المنطقه/  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 74401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطيه صالح محمد -  454

 2016/  6/  8 فى 3959 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعاره على عبدهللا على وحيد -  455

  شرابى ابراهيم عبدالحى حسان - بملك االحمر الكوم/  البرلس - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد بسيونى فاطمه -  456

  عطيه على محمود وليد - بملك الحصفه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوى عبدالعاطى السيد بالل -  457

  عبدالعاطى احمد الشرنوبى شعبان بملك - ابوعيشه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 82097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه غازى غازى فهمى دسوقى -  458

  كمون ابراهيم عثمان - بملك البرلس برج - قدره كفر - بلطيم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 80912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقلول عطيه محى حماده وائل -  459

 كرش الرحمن عبد طه عايده/ بملك البلد قلين ناحية- عبدالرازق مصطفى ش 16 بجهة اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنشورى حسن يوسف حسن يوسف -  460

  الشنشورى يوسف حسن يوسف سعد - بملك قلين منيه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مرسى عبدالمنعم فرح -  461

  العشماوى عطيه عبدالحميد تمادر - بملك السحايت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد سليمان مصباح احمد -  462

  فرج محمد سليمان مصباح - بملك الحكيم عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا على عبدالمقصود اسالم -  463

  بقره محمود على حسن - بملك بحرى بر طريق - البرلس برج - بلطيم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل محمود اسماعيل ماجده -  464

 شعيشع ابو القادر عبد الرحمن عبد هللا سعد/ بملك االمل مكتبة بجوار- الكاوتش ش- الحمراوى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 87807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ احمد ابراهيم سالمه محمود -  465

  احمد ابراهيم عبدالرحمن - بملك الحصفه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 80912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقلول عطيه محى حماده وائل -  466

 كرش عبدالرحمن طه عايده/ بملك البلد قلين ناحية- عبدالرازق مصطفى ش 16 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 80912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقلول عطيه محى حماده وائل -  467

 بقلول عطيه محى حماده ايهاب/ بملك الدقيق مخزن ش- البلد قلين بجهة رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 78389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هندى احمد محمد هدى -  1

 النشاط ذات فى وتوريدات مجمده لحوم بيع/    الى تعدل

,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 73470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنور المغازى مصطفى احمد محمد -  2

 العسكريه عدا فيما جاهزه مالبس تصنيع/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 81852   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام ابراهيم ندا عبدالواحد -  3

 - ومشتمالتها منزليه ادوات - ومشتمالتها كهربائيه اجهزه -ومشتمالتها كتابيه اعمال ادوات)  توريدات مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 ( ومشتمالتها سيارات غيار قطع - ومشتمالته وبطاريات كاوتش - ومشتمالتها صحيه ادوات

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 56775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شليل الشوادفى مصطفى السيد -  4

 غيارها وقطع الموتوسيكالت لتجاره معرض/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 65608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن شحاته ربيع شعبان -  5

 المياه فالتر توريدات مكتب - الى تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 41176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالغنى محمود رشاد -  6

 بها االلبان وادرار وتجارتها مواشى تربيه حظيره/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 82894   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن محمد احمد حسن طارق -  7

 السيارات واستبدال وبيع لتجاره معرض/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 60439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن على طاهر السيد -  8

 موبيليا نجاره ورشه/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 59218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار شعبان محمد اميره -  9

 - - والغاز للمياه االطفاء وشبكات الحريق انذار شبكات وصيانه وتركيب - االطفاء اجهزه وصيانه توريد)  توريدات/  الى تعدل

 - والمعدات السيارات انواع جميع واصالح توريد - للحريق المؤخره المواد ورش توريد - المدنى الدفاع معدات واصالح توريد

 وعمال اعمال توريد - المكتبى االثاث توريد - المنزليه واالدوات الكهربائيه االجهزه توريد - المهنيه والصحه السالمه مهمات توريد

 المبيدات وتوريد رش - الطبيه المحارق وصيانه توريد - الطبيه واالجهزه المستلزمات توريد - ومهماتها النظافه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 59218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار شعبان محمد اميره -  10

 ( المياه شبكات وصيانه توريد - والتبريد التكييف اجهزه وصيانه توريد - الحشريه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم السيد المغاورى -  11

 وتليه حريمى كوافير - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 85514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى على محمد هالل نعمه -  12

 بقالة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 86775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار عوض على يسرى -  13

 وتجارتها مستعمله اخشاب محل/ الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 65158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد احمد مياده -  14

 وتموين بقالة/الى تعدل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 79844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهاود ذكى عادل ناجى -  15

 محمول اكسسوار وتجاره محمول اجهزه تجاره - الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 85719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم يوسف عبدالجواد عبدالجيد -  16

 النشاط ذات فى وتوريدات عامه مقاوالت - الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 59692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيرى عطيه شكرى فيصل -  17

 عامة ومقاوالت هندسى مكتب/الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 72077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح يوسف عبدالفتاح معاذ -  18

 النشاط ذات فى وتوريدات عامة مقاوالت مكتب/ الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 70389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم طه محمد عبده مصطفى -  19

 ارز مضرب/ الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 41862   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى الدرينى عبدالعزيز رشاد -  20

 مجمدة ولحوم دواجن بيع/  الي تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 64606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى محمد عثمان ابراهيم -  21

 متكاملة مقاوالت مكتب/ النشاط ليصبح وذلك التجاري للسجل النشاط بتعديل  قام:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 75469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطوى قنديل احمد ابراهيم -  22

 اءبن مواد تجارة/  الي تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشورى محمد عوض احمد -  23

 خرده تجاره/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 62587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه طه تهامى طه -  24

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

 والواردات

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد لطفى محمد ياسر -  25

 واسمده زراعيه ومخصبات مبيدات/  الى تعدل

 تعديل تم20191118 تاريخ وفي 49297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى زكريا عبدالعزيز محمد - الى تعدل -  26

 الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما تصدير مكتب - الى تعدل:  التأشير وصف,  النشاط

 والواردات الصادرات على للرقابه العامه

 تعديل تم20191118 تاريخ وفي 49297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى محمد ابراهيم زكريا عبدالعزيز محمد -  27

 الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما تصدير مكتب - الى تعدل:  التأشير وصف,  النشاط

 والواردات الصادرات على للرقابه العامه

,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 69610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد المنسى رضوان محمد عاصم -  28

 االناره ادوات تجاره/   الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 85783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازى حامد محمد بهاء -  29

 ارز وضرب غالل طحن ماكينه/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 79699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالى السيد عبدالسالم وحيد انس -  30

 الغير لدى والتصنيع واالنترلوك االسمنتى طوب توريد/  الى  اضاف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 84609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المملحه لالسماك القلماوى -  31

 مملحه اسماك وتصنيع بيع/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 76794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالى السيد عبدالسالم وحيد -  32

 من36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما الغير لدى وتصنيعها اشكالها بكافه الصفيح علب وتوريد تصدير مكتب/  الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6   المجموعه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 64646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم فتحى عبدالحميد اسماعيل -  33

 كافيه/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 61710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي عبدالفتاح السيد عالء -  34

 سيارات وكماليات صيني موتوسيكالت غيار قطع/ الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 74416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالباقى ابراهيم سامى -  35

 يدويه نجاره ورشه/  الى تعدل:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 87213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جلطه غازى عبدالسالم محمد حامد -  36

 بها االلبان وادرار وتجارتها ماشيه تربيه حظيره/   الى تعدل:  يرالتأش وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 87442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم منصور مسعود عبده -  37

 زراعيه ومعدات كاوتش تجاره/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 67797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد محمود ابراهيم مختار احمد -  38

 العامه الهيئه بها تصرح التى 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد مكتب -الى تعدل:  التأشير

 لذلك المنظمه والقوانين للوائح طبقا والوردات الصادرات على للرقابه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 61559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلتاجى عبدالمعطى الشحات عمرو -  39

 وقطع الخفيف النقل وسائل ذلك فى بما   العربيه مصر جمهوريه داخل النقل وسائل فى االتجار/  الى النشاط تعدل:  التأشير وصف

 طارياتوالب واالطارات واكسسوارها غيارها

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 71290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهيب حسن احمد احمد فتحى -  40

 العربيه مصر جمهوريه داخل عماله توريد - المعدات توريد - الزيوت توريد/  النشاط الى اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 76765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاب حسن عطيه محمد احمد -  41

 محمول خدمات/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 67797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد محمود ابراهيم مختار احمد -  42

 يدويه عدد تجاره/ /  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 42412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود سالم سالمة جمعة -  43

 زراعيه ومخصبات مبيدات/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 60704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو احمد على محمد -  44

 الثقيله المعدات غيار قطع تصنيع/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 79104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد البهي البهي محمد -  45

 ثمان وتفريخ اعالف محل- الى تعدل

,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 76191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمد احمد محمد عبدالغنى -  46

 يدويه نجاره ورشه/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 76192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى احمد شهاب -  47

 يدوى نجاره ورشه/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 72137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم بسيونى على ابراهيم -  48

 مجمده لحوم وتقطيع وفرم تبريد ثالجه/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 82798   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصر السيد محمد سامى -  49

 سمكيه مزارع وتمويل اسماك حلقه/   الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 80344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنسى عطية بهنسى وسام -  50

 يدوى الومينتال دهان/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 85968   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام الشحات محمد نيفين -  51

 الكهربائيه واالجهزه المنزليه االدوات تجاره/  الى تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالعاطى مها -  52

 وتوريداها الحشرات افحهومك والصيانة النظافة مكتب/   الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 82771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على هللا فتح ايمان -  53

 المعادن وتشغيل تشكيل ورشة/  الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 73596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمود محمد مجدى -  54

 وعطاره بقاله/  الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 65940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنداوى مصطفى عبدالسالم محمد -  55

 جاهز سندوتش - الى تعدل:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالبارى رشدى منيات -  56

 العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس تجاره/  الى تعدل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس حسن جمعه رضا -  57

 كهربائيه اجهزه تجاره- الى تعدل:  التأشير

 النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور مصطفى على الخضر احمد احمد -  58

 جاهزه ماكوالت بيع/  الى تعدل:  التأشير وصف, 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 75886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد احمد احمد مصطفى عمرو -  59

 عقارى استثمار مكتب - الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 79830   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مجاهد سعيد احمد -  60

 كهربائيه ادوات تجاره/  الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 69085   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جلو جمعه ابراهيم اليمانى محمد -  61

 البان معمل/  الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 86793   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد عوض نبيل -  62

 دواجن تسمين مزرعة/ الى تعدل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 74401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطيه صالح محمد -  63

 المجموعه عدا فيما وتصدير واستيراد الغذائيه المواد وتغليف وتعبئه وتجهيز لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه/     الى تعدل:  التأشير

 والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من بها المصرح 6 المجموعه من 36 والفقره 19

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 52180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد عبدالفتاح ابراهيم محمد -  1

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد المحمدى حجازى اشرف -  2

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى محمد احمد محمد -  3

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالهادى ابراهيم عبدالهادى -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سمير نورا -  5

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى الدين شهاب عبدالمتعال عمر -  6

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الشناوى عبدالنبى وليد -  7

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد احمد ايهاب -  8

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمود عبدالفتاح محمود -  9

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى عبدالسميع حسيب احمد -  10

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 74866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدويك مرسى غريب مسعد ايمن -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربرى بسيونى محمد محمد -  12

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالبارى رشدى منيات -  13

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 68707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النيل على على عبدالستار طاهر -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويضه سعد بسام خالد -  15

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحليمه محمد اسماعيل محمد اسماعيل -  16

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 81666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قادوس حسين المرسى محمد -  17

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 50616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى ابراهيم سعد عبدالستار -  18

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الصاوى محمد حسن احمد -  19

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 87498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف محمد راشد محمد ايه -  20

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرارجى سيداحمد عبدالنبى شكريه -  21

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شداد حسين صالح طارق -  22

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رياض عبدالعزيز عماد امجد -  23

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار عبدالمطلب ابراهيم السيده -  24

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس رمضان عبدالجواد محمد -  25

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 87693   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد جمعه خالد -  26

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد خليل محمد احمد مصطفى -  27

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 87501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالفتاح احمد -  28

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الونيس عبد العزيز عبد بيومي العزيز عبد -  29

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود العظيمعبد عبدالقادر محمد -  30

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدبولى عطا السيد صابر -  31

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 87591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمعاطى محمد محمد مصطفى -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 87590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا مبارك السعيد محمود -  33

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87785   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالهادى عبدالعزيز السيده -  34

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد احمد ماجد -  35

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87776   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمود صادق عبدالمنصف محمد -  36

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريج على حامد حامد محمد -  37

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكواتيمى عبدالغنى محمد عبدهللا شريف -  38

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87814   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد عبدالفتاح فهيم السعيد -  39

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87815   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض السيد عبدهللا عاصم -  40

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم طه خالد -  41

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى زكى عبدالهادى موسى -  42

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد صالح عبدالقادر محمد فتحى امينه -  43

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى عتمان محمد غازى -  44

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر ابراهيم عبدالمطلب ايمان -  45

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 87572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد شوقى السيد اسماء -  46

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود ابراهيم عبدالحميد السيد -  47

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب السعيد سمير هشام -  48

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 87690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابراهيم عبدالجيد امينه -  49

 خاص: التأشير وصف

 وفي 87521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشاط ذات فى والتوريدات العامه للمقاوالت داود - الى التجارى االسم تعدل -  50

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 82554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالستار ابراهيم على -  51

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فريج عطيه ممدوح حاسم -  52

 خاص: التأشير وصف

 صفو,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم سعد ذكيه -  53

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 87508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوادفى صالح حسين عبدالعزيز الدين بهاء -  54

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السهولى محمد محمود محمد سعاد -  55

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبلص عبدالعزيز على عاطف -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت العقده -  57

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87790   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشال ابراهيم احمد رشدى على -  58

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد عبدالنبى محمد -  59

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 82100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عمر فهيم سامى -  60

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عرفه حسني احمد -  61

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 66533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رزق على السيد -  62

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 87581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى حسين شاكر هانى -  63

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 87541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا جاب على يسرى -  64

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87818   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطب احمد محمود على الدين حسام -  65

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 87569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مروان على عادل محمود -  66

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى على محمد عبدالحليم ناهد -  67

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87793   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على على محمد -  68

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عساكر السيد عبدالمنعم على السيد امانى -  69

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 87688   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد محمد كامل السيد -  70

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم الصاوى محمد رفعت محمد -  71

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 87700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى عطيه حمدى ابراهيم -  72

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزال محمد العرابى رمضان محمد -  73

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 87503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدان احمد ابوالسعود رجب انس -  74

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هويدى رزق فرحات عبدالسالم -  75

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبي عبدهللا البسطويسي حامد -  76

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 87597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنطاوى عباس محمد محمد -  77

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 87705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمود كمال محمد كمال -  78

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى عبدالمقصود السيد ياسر -  79

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم20191105 تاريخ وفي 87539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش على ابراهيم  عبدالرحمن عبدالرحمن -  80

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسال عبدالفتاح لطفى محمد -  81

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل محمد ابراهيم صالح مروى -  82

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى عبدالحليم جالل حماده -  83

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزالعرب ابوالفتوح عبدالسميع عصام -  84

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد محمد مجدي -  85

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواليزيد غازى ابراهيم غازى -  86

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 87584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل على محمود عادل محمد -  87

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فؤاد محمد السيد -  88

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 87571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين محى الدين تاج حامد محمد -  89

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 87704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرماح هللا فتح ابراهيم محمود -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87796   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم حسين محمود حسين -  91

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صحصاح السيد فرج بسيونى فرج -  92

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على رضا على -  93

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد بدير ابراهيم ياسر -  94

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى السعيد ابراهيم هدى -  95

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزيز على جمال -  96

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جحا يوسف عبدهللا يوسف -  97

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شومان علي عيسي محمد -  98

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 87596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دره السيد محمد فكيه محمد -  99

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل محمود اسماعيل ماجده -  100

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ احمد ابراهيم سالمه محمود -  101

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 87685   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سليمان عيد مصطفى -  102

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزالعرب ابوالفتوح عبدالسميع عمرو -  103

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن على شعبان رشا -  104

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 80912   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقلول عطيه محى حماده وائل -  105

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي بدران حسن ابراهيم -  106

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه ابراهيم امين محمد -  107

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 87542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزالن عبدالمطلب فوزى سناء -  108

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 87586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم رمضان السعيد احمد -  109

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 87563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد عثمان عبدالفتاح عثمان -  110

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 87694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد نجيب اسامه -  111

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعاده على ابوالفتوح عبدالفتاح محمد -  112

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوي عبدالغني احمد ياسر -  113

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد طلبه جودة دعاء -  114

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو على عبدالعاطى احمد -  115

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى االمام محمد محمد احمد -  116

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 63100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان غازى ابراهيم السعيد -  117

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 63100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان غازى ابراهيم السعيد -  118

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بسيونى عبدالمنعم ايمان -  119

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 74794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى توفيق احمد اسامه -  120

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 81102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى ابراهيم اشرف احمد -  121

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد على حسن السياجى -  122

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه عبدالفتاح حسن محمد -  123

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد عبدالرازق فوزى عابدين -  124

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مرسى عبدالمنعم فرح -  125

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 87499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت طلحه سامى -  126

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87801   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمود محمد سالمه -  127

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 87589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين منصور محمد حسن -  128

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 87533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم سمير رضا -  129

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده مبارك حموده جبر عمرو -  130

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 87575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تقى السيد رزق رزق امانى -  131

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 87578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجباوى كامل النونو محمد -  132

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87792   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جريس بخيت راضى بخيت -  133

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس احمد محمد احمد شروق -  134

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المير عبدالمنعم احمد زكيه -  135

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 87698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باز ابوشعيشع مسعود ناديه -  136

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت عرفات -  137

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 87689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه ابراهيم امين غاده -  138

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي قطب علي -  139

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 84317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده امين محمود امين -  140

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد سليمان مصباح احمد -  141

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تاج محمد فوزى احمد -  142

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 87582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيرى محمد محمود ساميه -  143

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى محمد محمد احمد عادل -  144

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود رشاد محمد طه هايدى -  145

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حسن ممدوح محمدى -  146

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 87510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هليل بدوى حلمى حسنى -  147

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمد السيد صفاء -  148

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخيارى محمد شعبان رضا -  149

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر على على الشامى -  150

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 75469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطوي قنديل احمد ابراهيم -  151

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عوض على احمد السيد على -  152

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 87574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدرديرى ابراهيم نصر احمد صباح -  153

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 87579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سعد حسن رضا -  154

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنا على عبدالمقصود اسالم -  155

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد المحمدى حجازى جمال -  156

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87728   برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، البحيري محمد رمضان ايمان -  157

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحصري محمد احمد محمد محمود -  158

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 87686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد ابوالفتوح فريد -  159

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 87595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عبدالقادر عبدالصادق منصوره -  160

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد محمد حسن سمير -  161

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوحش عبدالعزيز احمد محمد -  162

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 87504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنوره احمد عبدالسميع محمد محمد ام -  163

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسين محمد فاتن -  164

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى شريف عبدالحى ابراهيم ابراهيم -  165

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبيصى مرسى قبيصى عصام -  166

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجى محمد عشماوى حسن ابراهيم السيد -  167

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87781   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن السيد عبدالرحمن ابراهيم -  168

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات للتجاره كمال محمد -  169

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 87512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالفتاح سليم ايمن -  170

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 87681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه على عبدالمؤمن ربيع ابراهيم -  171

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمودة السيد رشدي محمد زكريا -  172

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 67914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا غيط حميده سامح -  173

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87769   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على ابراهيم على محمد -  174

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعاره على عبدهللا على وحيد -  175

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 56025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحصرى عمر ابراهيم عمر -  176

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا عبدالرحمن فتحى هناء -  177

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 87565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور حمايه رشدى جرجس كيرلس -  178

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 87594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغنى بركات السيد رمضان وليد -  179

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محمود عصام محمود -  180

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على قطب على -  181

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبده رفعت اميره -  182

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 87505   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه ابراهيم سند ابراهيم -  183

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النويهى مصطفى عبدالقادر ايمن -  184

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه ابراهيم ابراهيم محمد -  185

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم محمد احمد -  186

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 85231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جناح ابراهيم احمد مصطفي -  187

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 87592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمود عبدالسالم هاله -  188

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالحميد حامد نوره -  189

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 87538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى رزق الغريب محمد -  190

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87806   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوى عبدالعاطى السيد بالل -  191

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 87682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى عوض محمد احمد -  192

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 87506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهنسى السيد ثروت شريف -  193

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريته غازى سالم عبدالعظيم -  194

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191112 تاريخ فيو 87588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف حسن عبدالمجيد محمد هبه -  195

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائيه المواد وتغليف لتعبئه شرابى -  196

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد السيد احمد -  197

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االصبح احمد احمد على -  198

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 87696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد سعد عبدالوكيل الشيماء -  199

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهنسى المرسى احمد امانى -  200

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحراوي الدين صالح محمد -  201

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 75886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد احمد احمد مصطفى عمرو -  202

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 87691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا بسيونى مصطفى محمد طه -  203

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد بلتاجى محمود مصطفى -  204

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على البيلى عبدالحميد هند -  205

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 73309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيدى عطيه محمد محمد محمد احمد -  206

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 82097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه غازى غازى فهمى دسوقى -  207

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 86197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد -  208

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طبنجه محمد عبدالفتاح مختار -  209

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد بسيونى فؤاد -  210

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد احمد خالد احمد -  211

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 87593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محسب حمدى محمد -  212

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم احمد هانى -  213

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوي الشحات محمد محمد -  214

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 87537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السباعى عبدالحميد السباعى سالمه -  215

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيسى اسماعيل عبدالمجيد سامى محمد -  216

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 72962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايس خليل على عبده  خضره -  217

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازي محمد السعيد سامي -  218

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنشورى حسن يوسف حسن يوسف -  219

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 51888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره السيد محمد الشحات -  220

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان موسى عنتر شكرى حماده -  221

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 87564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود شنوده مسعود ابانوب -  222

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 87692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابوشعيشع محمد هيام -  223

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87788   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى عبدالفتاح على الدسوقى -  224

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ خليفه يوسف رانى -  225

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى عطوه شحاته احمد -  226

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد محمود صادق -  227

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مرسى محمد السعيد امل -  228

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد محمود حسين السيد -  229

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج رمضان محمد عالء محمد -  230

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع عديلت تم20191120 تاريخ وفي 87708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى ابراهيم بسيونى ابراهيم -  231

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المليجى اسماعيل فتحى عفاف -  232

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 49297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى زكريا عبدالعزيز محمد -  233

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87799   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوقى محمد خالد محمد -  234

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 87534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدهللا على -  235

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه يوسف الشناوى بدريه -  236

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 87577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى محمد السيد السيد مريم -  237

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 87576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوى محمد محمد احمد -  238

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن البيلى احمد سحر -  239

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد صبرى سامح -  240

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين البيومى عبدالحليم جالل الحليم عبد -  241

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 87570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا عبدهللا مصطفى -  242

 خاص: التأشير وصف

,  كةالشر نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 78413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين هللا حسب حسين عائشه -  243

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 87703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد على السيد -  244

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر ابواليزيد محمد ياسر -  245

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالفتاح شوقى شاديه -  246

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد عوض محمود حسام -  247

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87735   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى محمد عبدالغنى وائل -  248

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد مبروك ربعه -  249

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى محمد محمود محمد فوزى -  250

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 87583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب ابراهيم على زكى عبدالرحمن -  251

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى السعيد السعيد رضا -  252

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن عبدالهادى امين -  253

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87805   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى محمد بسيونى فاطمه -  254

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االشوح عباس صالح محمود عصام -  255

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 87699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابى خضر كامل امل -  256

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد جمال صبرى -  257

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 87540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده شعبان على حسن -  258

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد على محمد عبدالعزيز محمد احمد -  259

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى احمد محمد الدسوقى ابراهيم -  260

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور مصطفى على الخضر احمد احمد -  261

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى السيد المرسى نجالء -  262

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 87274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح زكى رضا احمد -  263

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب مرسى عارف عبدالسالم رضا -  264

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم محمد عبدالعاطى اسراء -  265

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 87502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا احمد عبدالحميد حماده -  266

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دحدوح السيد صابر كريم -  267

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد عبده عبدالباعث ظريفه -  268

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب عبدالحميد احمد محمد -  269

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن سعيد عبير -  270

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح حميده فتوح عبدهللا -  271

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 87707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين شوقى حمدى عماد -  272

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن بلتاجى عبدالمعطى الدين عالء -  273

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 87684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العامه للمقاوالت اليوسف -  274

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87734   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فلفله الحسانين الحسانين ناصر -  275

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربل محمد حسن عبده اسماء -  276

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 87587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج شبل مصطفى هبه -  277

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح مصطفى عبدالعزيز ابراهيم -  278

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سامى خيرى شريف -  279

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد عبدالهادى لشحاتا محمد -  280

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هندى محمد سالم عبير -  281

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 87701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه على مصطفى طاهر -  282

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى احمد على جمال -  283

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 86450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس حسن جمعه رضا -  284

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 87566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد احمد محمد -  285

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوغريبه على ابراهيم عبدالرفع هاشم -  286

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد الشحات محمد -  287

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالكريم محمد سنيه -  288

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 87672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبلص كامل محمد محمد احمد -  289

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه غريب غريب محمد -  290

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمد ايمن عبدالرحمن -  291

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 87536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور عبدالقادر السعيد -  292

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود بدير عبدالعزيز محمد -  293

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد كمال جاد كامل -  294

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 87706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على محمود انهام -  295

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه غازى عبده وليد -  296

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عطيه سميح حسام -  297

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابوزيد شبانه عبدالنبى -  298

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 79844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهاود ذكى عادل ناجى -  299

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 87532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد السيد عبدالسالم محمد -  300

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبارى زكى شعبان اميره -  301

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87802   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع عبدالعزيز عبدالحميد هشام -  302

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 87568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشعيشع مغربى حاسم محمد -  303

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح عبدالمعطي عادل اسماء -  304

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود محمد ابتسام -  305

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 ختاري وفي 87687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد السعيد مصطفى -  306

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 87598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى على كامل محمود -  307

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 25468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى ابراهيم توفيق عبدالنبى -  308

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدالحليم عثمان عبدهللا -  309

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 62587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه طه تهامى طه -  310

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 87507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى محمد ابراهيم دمدم مجدى -  311

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 87191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيقى على يوسف عالء -  312

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عطيه محمد السيده -  313

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 87509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للرخام الوكيل -  314

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 87642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بسيوني الدين اميرشمس -  315

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدييهى محمد مصطفى فاروق حازم -  316

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 87804   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على بيلى الدين صالح هويدا -  317

 خاص: التأشير وصف

 وصف , الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 87683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد ليلى -  318

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى ابراهيم محمد ابراهيم -  319

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدالدين عبدالحميد محمد طالل -  320

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالمقصود صابر داليا -  321

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنطاوى محمد عباس حسنى احمد -  322

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 87778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعاطى ابوزيد محمد -  323

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 87543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى عيد محمود ريهام -  324

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 87585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابوالمكارم شعبان نشأت -  325

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيان عبداللطيف محمد محمود -  326

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 87664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مرزوق اسماعيل محمد -  327

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 87567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عباس محمد -  328

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان محمد السيد هبه -  329

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على طاهر محمود ابراهيم -  330

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 87573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز سليمان السيد على ابراهيم -  331

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87798   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس يعقوب منير ايفون -  332

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه على جمعه على -  333

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 87697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصر محمد انور محمد -  334

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد عبدالونيس ايمان -  335

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 87535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد ابراهيم نشأت -  336

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 87616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان غازى ابراهيم مصطفى -  337

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 87515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى عبدالفتاح على يسرى سميه -  338

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 87730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد اسماعيل احمد -  339

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 87763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى احمد محمد ابراهيم بشرى -  340

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 87710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمش ابراهيم على عيد فاديه -  341

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 87702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد نورالدين جمال -  342

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 87580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد غازى ىفتح شعبان -  343

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 87803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد فوزى محمد -  344

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المعادن لتشكيل فاست - السمه اضافه: الى 87439 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  1

Metal Industrial Fast   

 لضرب العسيلى/  التجارى االسم تعدل: الى 74024 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  2

   االرز

 تراست مكتب/  الى السمه تعدلت: الى 65608 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  3

   المياه فالتر لتوريدات

   للتقسيط مشروعك/  الى السمه تعدلت: الى 82894 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  4

   التجاريه السمه الغاء الى تعدل: الى 56775 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  5

 لخلط الحرم/  التجاريه السمه اضافه: الى 74482 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  6

   التجميل ومستحضرات الصناعيه المنظفات وتصنيع وتعبئه

 فايرللتوريدات/التجاريه السمه  تعديل: الى 59218 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  7

   االطفاء اجهزه ومستلزمات

 الطيب جوهره/  التجاره السمه اضافه: الى 78364 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  8

   المخلالت انواع لجميع

 داود - الى التجارى االسم تعدل: الى 87521 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  9

   النشاط ذات فى والتوريدات العامه للمقاوالت

 معرض - الى التجارى االسم تعدل: الى 84718 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  10

   والمفروشات للستائر المرسى

   للتصدير الخضراء الروضة مكتب: الى 66533 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191113:  تاريخ فى  ،  -  11

 العامة للمقاوالت امان مكتب: الى 72077 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191113:  تاريخ فى  ،  -  12

   والتوريدات

 لالستيراد نوايا مكتب/  السمه اضافه: الى 55080 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191113:  تاريخ فى  ،  -  13

   والتصدير

 مزرعة/ لتصبح تجاريه سمه اضافة تم: الى 76449 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  14

   للدواجن الخليل

 مزرعة/ لتصبح تجاريه سمه اضافة تم: الى 76449 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  15

   للدواجن الخليل

   والمراتب لالقمشة التركي البيت: الى 87617 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  16

 الدوات الرضوان/  السمه اضافه: الى 69610 برقم المقيدة الشركة اسم عديلبت التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  17

   االناره

 لالسمده توب كيم/  السمه اضافه: الى 87351 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  18

   الزراعيه والمخصبات

   للتصدير السالم/  الى السمه تعدلت: الى 49297 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  19



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 زكريا عبدالعزيز محمد - الى تعدل: الى 49297 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  20

   الشامى

   السيارات صيانة لمركز القدس: الى 62354 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  21

 العالمى مكتب/  الى السمه تعدلت: الى 76794 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  22

   والتوريدات للتصدير

   اليوجد/  الى السمه تعدلت: الى 67797 برقم يدةالمق الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191120:  تاريخ فى  ،  -  23

   للتوريدات المستقبل/  السمه تعدلت: الى 85670 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191120:  تاريخ فى  ،  -  24

 الهندسيه الورشه - السمه اضافه: الى 60704 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  25

   الثقيله المعدات غيار قطع لتصنيع

 لالستيراد فابوايجيبت/  السمه اضافه: الى 87696 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  26

   FapoEgypt For import And Export والتصدير

 لتجاره المصريه/  السمه اضافه: الى 64998 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191124:  تاريخ فى  ،  -  27

   الثقيله المعدات

  ميديكال تكنو/  السمه اضافه: الى 87650 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191125:  تاريخ فى  ،  -  28

TECHNO MEDICAL   

 لتشكيل السعودى/  السمه اضافه: الى 82771 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191125:  تاريخ فى  ،  -  29

   المعادن وتشغيل

 للصناعات الصالح/  الى السمه تعدلت: الى 74401 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191128:  تاريخ فى  ،  -  30

   الغذائيه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20191107 تاريخ وفى ،   87261:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها سرحان حسين محمد منى   - 1

 الشركة فض تم بلطيم 2019 لسنة ح/590 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20191112 تاريخ وفى ،   34309:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه القصاص محمد عبداللطيف   - 2

 الشركة فض تم بلطيم 2019 لسنة ا/6166 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   34309:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه القصاص محمد محمد عبدالباسط/الى تعدل   - 3

 الشركة فض تم بلطيم 2019 لسنة ا/6166 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20191112

 تم   20191117 تاريخ وفى ،   40742:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته بدوى ابراهيم بهجات وحيد   - 4

 الشركة فض تم كفرالشيخ 2005 لسنة ه/2259 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

   20191117 تاريخ وفى ،   40893:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الجبالى ابراهيم محمد ابراهيم - الى تعدل   - 5

 فض تم خكفرالشي محكمة شركات 2019 لسنة 275 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو تم

 الشركة

 تم   20191117 تاريخ وفى ،   40893:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الجبالى محمد ابراهيم محمد ابراهيم   - 6

 فض تم كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 275 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة

 تم   20191117 تاريخ وفى ،   45241:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه عفيفى محمد محمد ايهاب   - 7

 الشركة فض تم بيال 2019 لسنة ب/6232 برقم عليه مصدق فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20191117 تاريخ وفى ،   40893:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الجبالى ابراهيم محمد ابراهيم   - 8

 للشركة التابع الفرع الغاء  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   40893:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  المعادن لتشكيل سانا   - 9

 للشركة التابع الفرع الغاء

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   58308:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه  ابراهيم ابراهيم احمد   - 10

 الشركه بفض بيال 2019 لسنه 21 رقم محكمه بحكم بسيطه توصيه شركه فض عقد بموجب  السجل

 تم   20191124 تاريخ وفى ،   58308:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الشربينى ابراهيم احمد/  الى تعدل   - 11

 الشركه بفض بيال 2019 لسنه 21 رقم محكمه بحكم بسيطه توصيه شركه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   58308:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه  ابراهيم ابراهيم احمد   - 12

 الشركه بفض بيال 2019 لسنه 21 رقم محكمه بحكم بسيطه توصيه شركه فض عقد بموجب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20191124 تاريخ وفى ،   58308:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه الشربينى ابراهيم احمد/  الى تعدل   - 13

 الشركه بفض بيال 2019 لسنه 21 رقم محكمه بحكم بسيطه توصيه شركه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   46523:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه سودان عبدالتواب فايز   - 14

 الشركة فض تم كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 283 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد بموجب  السجل

 تاريخ وفى ،   46523:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه سودان محمود عبدالتواب عبدالقادر/الى تعدل   - 15

 محكمة شركات 2019 لسنة 283 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20191126

 الشركة فض تم كفرالشيخ

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   46523:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه سودان عبدالتواب فايز   - 16

 الشركة فض تم كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 283 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد بموجب  السجل

 تاريخ وفى ،   46523:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه سودان محمود عبدالتواب عبدالقادر/الى تعدل   - 17

 محكمة شركات 2019 لسنة 283 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو تم   20191126

 الشركة فض تم كفرالشيخ

 تم   20191126 تاريخ وفى ،   71887:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته كنفاش سالمه بدوى سالمه طارق   - 18

 فض تم كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 293 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الشركة

   20191126 تاريخ وفى ،   71887:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه كنفاش بدوى سالمه طارق - الى تعدل   - 19

 فض تم كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 293 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو تم

 الشركة

 تم   20191127 تاريخ وفى ،   23643:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها حجازى محمد عبدالحليم انهام   - 20

 الشركه فض تم سالم سيدى 2019 لسنه ا/ 13550 برقم بسيطه توصيه شركه فض عقد بموجب  السجل شطب/محو

 تم   20191127 تاريخ وفى ،   23643:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها حجازى محمد عبدالحليم انهام   - 21

 الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20191106،   تاريخ وفي 77283، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عثمان احمد عثمان عبدالعزيز محمد -  1

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تعديل تم 20191112،   تاريخ وفي 59847، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الشحات السيد متولى البيلى احمد -  2

  جنيه  200000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 20191112،   تاريخ وفي 59847، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الشحات متولى البيلى احمد -  3

  جنيه  200000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 تعديل تم 20191112،   تاريخ وفي 59847، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الشحات السيد متولى البيلى احمد -  4

  جنيه  200000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 20191112،   تاريخ وفي 59847، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه الشحات متولى البيلى احمد -  5

  جنيه  200000.000، مالها رأس حليصب المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   تاريخ وفي 76895، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائهم سالمه عبدالعزيز عبده وايمن مصباح يحى عيد هيثم -  6

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191113،

 تم 20191126،   تاريخ وفي 79749، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركائه خليل عبدالمنعم عبدالعظيم/  الى تعدل -  7

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

   تاريخ وفي 79749، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه خليل عبدالمنعم عبدالعظيم العمومية للمقاوالت  االهرام شركة -  8

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191126،

 تم 20191126،   تاريخ وفي 79749، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائه خليل عبدالمنعم عبدالعظيم/  الى تعدل -  9

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 وفي 79749، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه خليل عبدالمنعم عبدالعظيم العمومية للمقاوالت  االهرام شركة -  10

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191126،   تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 83849    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه رزق حموده حسن عرفات -  1

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 284 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 82778    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها القفاص احمد توفيق روان -  2

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 194 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20191106 تاريخ وفي 77283    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عثمان احمد عثمان عبدالعزيز محمد -  3

 احمد عثمان عبدالعزيز/ بملك االهلى البنك امام- عبدالناصر جمال ش- بلطيم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20191106 تاريخ وفي 77283    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عثمان احمد عثمان عبدالعزيز محمد -  4

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 281 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 87261    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتها سرحان حسين محمد منى -  5

 بلطيم 2019 لسنة ح/590 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 34309    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه القصاص محمد عبداللطيف -  6

 بلطيم 2019 لسنة ا/6166 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف, 

 20191112 تاريخ وفي 34309    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه القصاص محمد محمد عبدالباسط/الى تعدل -  7

 بلطيم 2019 لسنة ا/6166 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 59847    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الشحات السيد متولى البيلى احمد -  8

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 286 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 59847    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه الشحات متولى البيلى احمد -  9

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 286 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 59847    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الشحات السيد متولى البيلى احمد -  10

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 286 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 59847    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشحات متولى البيلى احمد -  11

 كفرالشيخ شركات 2019 لسنة 286 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 76895    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائهم سالمه عبدالعزيز عبده وايمن مصباح يحى عيد هيثم -  12

 شركات 2019 لسنة 291 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191113

 كفرالشيخ

 تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 40742    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته بدوى ابراهيم بهجات وحيد -  13

 كفرالشيخ 2005 لسنة ه/2259 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 30249    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، مصريه مساهمه شركه -  14

 المهندسين نقابة بمبنى عارف عبدالسالم ش 2 بجهة فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 20191117 تاريخ وفي 40893    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الجبالى ابراهيم محمد ابراهيم - الى تعدل -  15

 كفرالشيخ 2019 لسنة 275 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تم 20191117 تاريخ وفي 40893    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الجبالى محمد ابراهيم محمد ابراهيم -  16

 كفرالشيخ 2019 لسنة 275 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 20191117 تاريخ وفي 40893    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الجبالى ابراهيم محمد ابراهيم - الى تعدل -  17

 للشركة التابع الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تم 20191117 تاريخ وفي 40893    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الجبالى محمد ابراهيم محمد ابراهيم -  18

 للشركة التابع الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 45241    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عفيفى محمد محمد ايهاب -  19

 بيال 2019 لسنة ب/6232 برقم عليه مصدق فض عقد ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 80589    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاهو حسن راتب مهران محمد -  20

 كفرالشيخ 2019 لسنة 302 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 11064    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سعيد ابراهيم عبدالنبى جميل -  21

 2019/10/22 فى مؤرخ عرفى تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 11064    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سعيد ابراهيم عبدالنبى -  22

 2019/10/22 فى مؤرخ عرفى تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191121 تاريخ وفي 11064    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته سعيد ابراهيم عبدالنبى/  الى تعدل -  23

 2019/10/22 فى مؤرخ عرفى تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 11064    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سعيد ابراهيم النبى عبد العزيز عبد/  الى تعدل -  24

 2019/10/22 فى مؤرخ عرفى تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191121

 تم 20191121 تاريخ وفي 11064    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عطيه فرحات جميل منى - الى تعدل -  25

 2019/10/22 فى ؤرخم عرفى تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 11064    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه سعيد ابراهيم عبدالنبى جميل -  26

 2019/10/22 فى مؤرخ عرفى تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 11064    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه سعيد ابراهيم عبدالنبى -  27

 2019/10/22 فى مؤرخ عرفى تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20191121 تاريخ وفي 11064    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته سعيد ابراهيم عبدالنبى/  الى تعدل -  28

 2019/10/22 فى مؤرخ عرفى تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 11064    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه سعيد ابراهيم النبى عبد العزيز عبد/  الى تعدل -  29

 2019/10/22 فى مؤرخ عرفى تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191121

 تم 20191121 تاريخ وفي 11064    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عطيه فرحات جميل منى - الى تعدل -  30

 2019/10/22 فى مؤرخ عرفى تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 32551    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، واخواته هنداوى على هنداوى شركة -  31

 كفرالشيخ محكمة شركات 20198 لسنة 297 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 58308    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه  ابراهيم ابراهيم احمد -  32

  الشركه فض تم ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191124 تاريخ وفي 58308    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الشربينى راهيماب احمد/  الى تعدل -  33

  الشركه فض تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 58308    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه  ابراهيم ابراهيم احمد -  34

  الشركه فض تم ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191124 تاريخ وفي 58308    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الشربينى ابراهيم احمد/  الى تعدل -  35

  الشركه فض تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20191125 تاريخ وفي 87511    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه عبدالسالم محمد عبدالحميد حازم شركة -  36

/ بملك 22C رقم محل مول سيتى اوتليت بمول شداد بن عنتر مع االشراف بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 السيد احمد عبدهللا محمد

 تم 20191126 تاريخ وفي 79749    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركائه خليل عبدالمنعم عبدالعظيم/  الى تعدل -  37

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 303 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وفي 79749    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه خليل عبدالمنعم عبدالعظيم العمومية للمقاوالت  االهرام شركة -  38

 شركات 2019 لسنة 303 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ

 كفرالشيخ محكمة

 تم 20191126 تاريخ وفي 79749    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائه خليل عبدالمنعم عبدالعظيم/  الى تعدل -  39

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 303 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وفي 79749    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه خليل عبدالمنعم عبدالعظيم العمومية للمقاوالت  االهرام شركة -  40

 شركات 2019 لسنة 303 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ

 كفرالشيخ محكمة

 تم 20191126 تاريخ وفي 71887    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته كنفاش سالمه بدوى سالمه طارق -  41

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 293 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20191126 تاريخ وفي 71887    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه كنفاش بدوى سالمه طارق - الى تعدل -  42

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 293 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه فض عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20191126 تاريخ وفي 80897    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عالم السعيد محمد ابراهيم - الى تعدل -  43

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 308 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 80897    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشرقاوى المتولى موسى هشام -  44

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 308 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 80897    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الشرقاوى المتولى موسى هشام -  45

 كفرالشيخ محكمة شركات 2019 لسنة 308 برقم عنه ومشهر مسجل ملخصه تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 23643    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها حجازى محمد عبدالحليم انهام -  46

  الشركه فض تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 23643    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها حجازى محمد عبدالحليم انهام -  47

  الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 40346    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركائها معبد طه محمود سهير -  48

 كفرالشيخ 2019 لسنة ه/1416 برقم عليه مصدق تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20191127 تاريخ وفي 40346    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه االمبابى على عبدالهادى السعيد محمود -  49

 كفرالشيخ 2019 لسنة ه/1416 برقم عليه مصدق تعديل عقد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وتجارة النشاط ذات فى وتوريدات عامة مقاوالت/ الى تعدل  بسيطة توصية ، وشركاه عثمان احمد عثمان عبدالعزيز محمد -  1

 االراضى واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى وتجهيز واستصالح وتوريدها الزراعية الحاصالت

 اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع وتربية المستصلحة

 قيدها سبق  ، السمكية المزارع واقامة اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع وتربية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 77283   برقم

 قيدها سبق  ، النشاط ذات فى وتوريدات عامة مقاوالت/ الى تعدل  بسيطة توصية ، وشريكه الشحات السيد متولى البيلى احمد -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 59847   برقم

   برقم قيدها سبق  ، النشاط ذات فى وتوريدات عامة مقاوالت/ الى تعدل  بسيطة توصية ، وشركاه الشحات متولى البيلى احمد -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 59847

 قيدها سبق  ، النشاط ذات فى وتوريدات عامة مقاوالت/ الى تعدل  تضامن شركة ، وشريكه الشحات السيد متولى البيلى احمد -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 59847   برقم

   برقم قيدها سبق  ، النشاط ذات فى وتوريدات عامة مقاوالت/ الى تعدل  تضامن شركة ، وشركاه الشحات متولى البيلى احمد -  5

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 59847

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

,   القانونى الكيان تعديل تم20191112 تاريخ وفي 59847   برقم قيدها سبق ، وشريكه الشحات السيد متولى البيلى احمد -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191112 تاريخ وفي 59847   برقم قيدها سبق ، وشركاه الشحات متولى البيلى احمد -  2

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 متولى البيلى احمد: الى 59847 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191112:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه الشحات السيد

 متولى البيلى احمد: الى 59847 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191112:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه الشحات السيد

 ابراهيم عبدالنبى جميل: الى 11064 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191121:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه سعيد

 ابراهيم عبدالنبى جميل: الى 11064 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191121:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه سعيد

 محمد سامى غاده: الى 38871 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191125:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكها حنبل

 المتولى موسى هشام: الى 80897 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191126:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشركاه الشرقاوى

 معبد طه محمود سهير: الى 40346 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191127:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشركائها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 77283   برقم    20191106:  تاريخ ، منضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان احمد عثمان عبدالعزيز محمد -  1

 77283   برقم    20191106:  تاريخ ، منضم  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان عثمان عبدالعزيز محمود -  2

 77283   برقم    20191106:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو على الشحات هند -  3

 77283   برقم    20191106:  تاريخ ،   شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان احمد عثمان عبدالعزيز محمد -  4

 77283   برقم    20191106:  تاريخ ،   شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان عثمان عبدالعزيز محمود -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 77283   برقم    20191106:  تاريخ ،   موصى شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو على الشحات هند -  6

( متضامن شريك الى صفته تعدلت موصى شريك)  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان احمد عثمان عبدالعزيز محمد -  7

    20191106:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الشركة باسم والتوقيع االدارة حق احمد عثمان عبدالعزيز محمد لمديرا مع له واصبح

 77283   برقم

 له واصبح( متضامن شريك الى صفته تعدلت موصى شريك)  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان عثمان عبدالعزيز محمود -  8

   برقم    20191106:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الشركة باسم والتوقيع االدارة حق احمد عثمان عبدالعزيز محمد المدير مع

77283 

 مع له واصبح( متضامن شريك الى صفته تعدلت موصى شريك)  موصى شريك  بسيطة توصية  الحسن ابو على الشحات هند -  9

   برقم    20191106:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين الشركة باسم والتوقيع االدارة حق احمد عثمان عبدالعزيز محمد المدير

77283 

 82778   برقم    20191106:  تاريخ ، الشركة من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود عبدالحليم بدير داليا -  10

   برقم    20191106:  تاريخ ، الشركة من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  الدين سيف السيد السعيد دعاء -  11

82778 

 82778   برقم    20191106:  تاريخ ، الشركة من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  شلبى على صافى كرم ايمن -  12

    20191106:  تاريخ ، الشركة من خرجت  موصى شريك  بسيطة توصية  عجالن مبروك احمد عبدالحميد السعيد نشأت -  13

 82778   برقم

 82778   برقم    20191106:  تاريخ ، الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود عبدالحليم بدير داليا -  14

 82778   برقم    20191106:  تاريخ ، الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  الدين سيف السيد السعيد دعاء -  15

 82778   برقم    20191106:  تاريخ ، الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  شلبى على صافى كرم ايمن -  16

    20191106:  تاريخ ، الشركة من خرج  موصى شريك  بسيطة توصية  عجالن مبروك احمد عبدالحميد السعيد نشأت -  17

 82778   برقم

 82778   برقم    20191106:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  محمود عبدالحليم بدير داليا -  18

 82778   برقم    20191106:  تاريخ ، منضم  موصى شريك  بسيطة توصية  الدين سيف السيد السعيد دعاء -  19
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