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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مواشي حظيرة عن 25356 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  سعيد محمد سعيد فتحى -  1

 سعيد محمد سعيد محمود/ بملك -الثورة 4/2 ابيس:  بجهة ، وتسمين

 تجارة عن 25016 برقم 20200202 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن ابراهيم نورهان -  2

 سالم كامل منى/ بملك -المدينة وسط:  بجهة ، سيارات

 حظيرة عن 25361 برقم 20200223 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دربك عبدالقادر برنس هشام -  3

 دربك عبدالقادر برنس/ بملك -دربك قرية:  بجهة ، مواشي

 ، عالفه عن 25021 برقم 20200202 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه عبدالمنعم محمد محمد -  4

 حماد اسماعيل على عبدالوهاب/ بملك -االخضر الكوم الكبرى ممتاز عزبة:  بجهة

 تجارة عن 22869 برقم 20200209 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم ابراهيم على السيد على -  5

 خميس خميس السيد جميل/ بملك -الميزانة داير شارع:  بجهة ، غذائية مواد وتوزيع

 تجارة عن 22869 برقم 20200209 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم ابراهيم على السيد على -  6

 دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 22869 برقم ومقيد 2019-8-25 في 4820 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، غذائية مواد وتوزيع

 طاهر محمود داليا/ بملك -القزاز معمل بالعنوان وانشاءات عامة مقاوالت بنشاط

 معرض عن 25310 برقم 20200219 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شعبان اشرف حسام -  7

 الحليوى احمد طه احمد/ بملك -سالم صالح شارع:  بجهة ، البخارية والدراجات السيارات لتجارة

 حظيرة عن 25040 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليف محمد رافت ابراهيم اميره -  8

 محمد عبدالعظيم عبدالاله/ بملك -عوانه كفر:  بجهة ، مواشي

 عن 25041 برقم 20200203 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزلبانى محمود عبدالسالم حلمى -  9

 جبر عفيفى حسن/  بملك  - الخدمه مركز بجوار المقريزى شارع من الحفناوى شارع - شبرا:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 تجارة عن 25118 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النهر واعر محمد فرج سالم -  10

 الفقي محمد سعيد/ بملك -انالبست -النهر عزبة:  بجهة ، سيارات

 مالبس عن 25123 برقم 20200209 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقاوى عالم صبره عماد -  11

 بهلول محمد عبدالمنعم سمير/ بملك -المنتزه شارع من فرعى شارع:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) جاهزة

 20200210 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الشرقاوى حامد شعبان محمود)  للتوريدات الشرقاوى -  12

 ****** الشرقاوى عبدالرحيم سعيد فايز/  بملك - الحجناية:  بجهة ، المكتبى لألثاث توريدات مكتب عن 25143 برقم

 عن 22403 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عبدالوهاب معروف ابراهيم -  13

 عبدالعظيم السيد احمد/ بملك -االول الحى 153 عمارة 11 رقم محل النوبارية:  بجهة ، حديد تجارة

 عن 22403 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عبدالوهاب معروف ابراهيم -  14

 بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 22403 برقم ومقيد 2019-7-14 في 4017 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، حديد تجارة

 ابوسالم على محمد محمد/ بملك -1 شقة 153 عقار بالعنوان عمومية مقاوالت مكتب

 25389 برقم 20200224 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم يوسف عبدالمنصف احمد سمير -  15

 ***** خليفه على محمد على مراد/  بملك - المدارس شارع:  بجهة ، أزياء عرض دار عن
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مالبس عن 25210 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حسين على محمد -  16

 ***** اسماعيل عوض حلمى محمد/  بملك - عبود عزبة:  بجهة ،(  العسكرية المالبس عدا فيما)  جاهزة

 توريدات عن 25442 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فتوه فرج احمد السيد محمد -  17

 الحديني عبدالقوى عبدالحى احمد/ بملك -الطحان مدرسة شارع:  بجهة ، غذائية مواد

 ورشة عن 25466 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنزالوى السيد محمد طلعت -  18

 المنزالوى محمد عبدالسالم صفاء/  بملك - الطود:  بجهة ، اخشاب تصنيع

 طحين ماكينة عن 25438 برقم 20200226 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان عيد محمد حسان -  19

 حسان محمد عيد محمد/ بملك -اللحوم مدخل:  بجهة ،

 تشطيبات مكتب عن 25472 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبده سعد عالء -  20

 على محمد العسيد محمد - بملك - الدوله امن بجوار االمل الحى - النوباريه:  بجهة ، سباكه

 عن 25089 برقم 20200205 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهرة ابوالمعاطى عبدهللا عبدالناصر -  21

 بركه السيد حسن على محمود/ بملك -الغربية ابناء الجعار:  بجهة ، دواجن مزرعة

 عن 25095 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشباسي دياب محروس محمد هانى -  22

 صغيره وكاله والفكاهة للخضر الجملة وسوق التصنيعية الزراعية السلعية البورصة مشروع:  بجهة ، وفاكهة خضار وكاله

 بالبحيرة التجارية الغرفة/ بملك 2 رقم( ب) مجموعة

 عن 25095 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشباسي دياب محروس محمد هانى -  23

 بنشاط دمنهور تجارى سجل مكتب 73558 برقم ومقيد 2014-5-18 في 1619 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، وفاكهة خضار وكاله

 الشباسي دياب محروس محمد/ بملك -الفروجي شارع 19 شبرا بالعناون -موبيليا معرض

 برقم 20200223 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  لالحذيه الدين زين) الدين زين احمد سعد احمد -  24

 محمد رانيا و حنان/  بملك - الخاصه الزهراء مدرسه بجوار - الوليد بن خالد شارع:  بجهة ، حريمى شنط و احذيه عن 25370

 الشناوى سالم

 أفراح قاعة عن 25124 برقم 20200209 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عطيه جابر عطيه -  25

 ***** السيد فضل محمود احمد/  بملك - قها مصنع خلف:  بجهة ،

 مصنع عن 25160 برقم 20200211 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود اسماعيل محمد محمد -  26

 غرفة تجارى سجل مكتب 25160 برقم ومقيد 2020-2-11 في 974 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، البالستيكية المنتجات تشكيل

 عاشور محمد محمود/ بملك -قير ابو قومبانية السنوسى بجوار الدولى 45 بالعنوان كرتون وتشكيل تقطيع مصنع بنشاط دمنهور

 عتمان محمد

 ، مكتبة عن 25032 برقم 20200203 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كحيل حسن على محمد احمد -  27

 ***** حسن على محمد/  بملك - الغيتة:  بجهة

)  دهانات بيع عن 25105 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عقده احمد محمود سمير -  28

 حنفى سالم بهنسى احمد/  بملك - القديم السوق ارض:  بجهة ،(  بويات

 غيار قطع عن 25113 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توماس بطرس حلمى تريز -  29

 يعقوب منصور زكي ايوب/ بملك -القديم السوق ارض:  بجهة ، سيارات

 مكتب عن 25133 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جعفر امين محمد رمضان احمد -  30

 عبدالحميد محمود حنفى محمود/  بملك - عزت سمير شارع - الحدائق زهراء 22:  بجهة ، منزلية أدوات و أجهزة تجارة و بيع

***** 
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 كبس ورشه عن 25103 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على سامى خالد -  31

 داود عبدالرحمن عبدالفتاح محمود/  بملك - السعد ابو بنزينه بجوار امبو كوم:  بجهة ، معادن تشكيل و خراطيم

 مصنع عن 25160 برقم 20200211 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود اسماعيل محمد محمد -  32

 عتمان محمد عاشور محمد محمود/ بملك -ابوقير قومبانية -السنوسي بجوار الدولى 45:  بجهة ، البالستيكية المنتجات تشكيل

 مبيدات عن 25258 برقم 20200217 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هويدى محمد االنصارى محمد -  33

 محمد عبدالاله حسان/  بملك - الطود:  بجهة ، زراعيه

 محمول بيع عن 25271 برقم 20200217 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخياط جمال حسنى محمد -  34

 متولى جمعه متولى/  بملك - لقانة:  بجهة ،

 ورشة عن 25265 برقم 20200217 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على ابراهيم محمد محمد -  35

 **** خطاب عطيه احمد كريم/  بملك - شدرشة:  بجهة ، لحام

 ، مكتبه عن 14482 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صابر عزيز موريس ميشيل -  36

 الرب جاد عطيه رمزي/ بملك -عاشور عزبة:  بجهة

 ، مكتبه عن 14482 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صابر عزيز موريس ميشيل -  37

 بجوار الخضار سوق شارع بالعنوان خضار وكالة بنشاط 14482 برقم ومقيد 2017-6-13 في 2387 برقم مودع رئيسي:  بجهة

 صابر عزيز مويس/ بملك -الموقف

 ميكنة تاجير عن 25346 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا فايض محمد نور -  38

 سلطان مسعود مقبولة/  بملك - بحرى ابوالمطتمير عزبة:  بجهة ، زراعية

 عن 25222 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخمارى عبدالسالم احمد مصطفى -  39

 ***** الشيخه عبدالمقصود حسين/  بملك - حسنى جواد - الراهبات شارع:  بجهة ، شنط و أحذية

 عن 25206 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوى عبدالخالق عاصم محمد احمد -  40

 مهنا فخرى محمد ثريا/  بملك - مهنا منشاه بلطيه عزبه:  بجهة ، مواشى مزرعه

 معرض عن 25449 برقم 20200226 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باشه هنداوى فتحى محمد -  41

 السقا ممدوح محمد/  بملك - بيبان - الحميات مستشفى بجوار بيبان طريق:  بجهة ، توك توك

 حظيرة عن 25451 برقم 20200226 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم عبده عبدهللا خميس -  42

 نعيم عبده اسماعيل احمد/ بملك -حسني جواد القزازية:  بجهة ، مواشي

 معرض عن 25025 برقم 20200202 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  عطيه عبدالقادر يونس كارم -  43

 محمود جمعه عيد عبدالسالم/ بملك -الدلنجات دمنهور طريق المسين:  بجهة ، سيارات

 عن 25066 برقم 20200204 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر مصطفى مصطفى كمال ثريا -  44

 عبدالقادر محمد ابراهيم/  بملك - التحرير شمال - السالم:  بجهة ، كهربائية و منزلية أدوات و ثالجات و غساالت غيار قطع

****** 

 حظيرة عن 25169 برقم 20200211 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى عبدالغنى احمد اسراء -  45

 ***** عيسى محمد عبدالغنى احمد/  بملك - آالف العشرة - بذور 11 قرية:  بجهة ، مواشى

 تجارة عن 25177 برقم 20200211 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج محمد عطيه فراج محمود -  46

 عبدالعزيز سعد الدين صالح/ بملك -غطاس بركة:  بجهة ، تكاتك

 عن 25187 برقم 20200212 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب عبدالغنى السيد عبدالغنى محمد -  47

 ***** الديب السيد جاد عاطف/  بملك - غازى سيدى - الدوار عزبة:  بجهة ، طازجة ألبان تجارة
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 رمل محجر عن 25189 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عمر منجد محمد -  48

 **** رجب عكاشه رجب محمد/  بملك - شنديد:  بجهة ، زلط و

 تعبئة عن 25232 برقم 20200216 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه عبدالحميد على احمد -  49

 المالح عبدربه احمد عنتر/ بملك -حمد حى شارع:  بجهة ، والعطاره الطحينة وتوزيع

 تكيفات يع عن 25293 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالونيس فرج حسن محمد -  50

 حامد مبروك محمد حامد/ بملك -التحرير شمال العزيمة:  بجهة ،

 قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  السيد حسين الهادى محمد تامر) والفاكهة الخضار وتوريد للتصدير الهادى -  51

 عيد/ بملك -مبارك مساكن القسم شارع 32:  بجهة ، وخضار فاكهة وتوريد تصدير مكتب عن 25376 برقم 20200224 فى

 ابوالعال محمد

 حظيره عن 25395 برقم 20200224 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر السعيد العزيزى محمد -  52

 محمود كمال الجم/  بملك - شرق دواجن59:  بجهة ، مواشى

 تجارة عن 4326 برقم 20200225 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالسعيد حلمى محمد اشرف -  53

 ابوالسعيد حلمى محمد محمود/ بملك -الزمرانى شارع:  بجهة ، ثقيلة معدات

 ادوات عن 25355 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم مصطفى عزه -  54

 محمد محمد محمد عبداللطيف/ بملك -الدوار كفر 3 ابيس:  بجهة ، ومكتبيه منزلية

 و إستيراد عن 25313 برقم 20200219 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق صادق نبيل كريم -  55

 ***** حبشى توما مقار عفاف/  بملك - الغول عزبة - األعصر محمد شارع:  بجهة ، أعالف توريد و تصدير

 عن 25352 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خاطر عبدالغني مسعود جمال حسام -  56

 كامل عبدالمنعم ربيع/ بملك -دوس انيس عزبة:  بجهة ، بقاله

 عن 25043 برقم 20200203 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا على مصطفى سعد محمد -  57

 حلمى حلمى رجب/  بملك - التعمير و اإلنشاء خلف - قطب السيد شارع:  بجهة ، قانونا به المسموح حدود فى تصدير و إستيراد

 ***** عبدهللا

 عن 25047 برقم 20200204 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل محمد محمد عبدالعاطى ايمن -  58

 عبدالمنعم احمد سعيد عبدالوهاب مخلص/ بملك -الكبرى ممتاز عزبة:  بجهة ، حبوب تجارة

 عن 25137 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قناوى عبدالعزيز سعد احمد -  59

 بنشاط دمنهور تجارى سجل مكتب 67023 برقم ومقيد 2007-11-4 في 3444 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 قناوى عبدالعزيز سعد/ بملك -االصالح مساكن بالعنوان وتصدير استيراد مكتب

 مكتب عن 25172 برقم 20200211 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوصالح حسن محمد ابوالوفا -  60

 على اسماعيل على عادل/ بملك -المصانع شمال:  بجهة ، متكاملة اعمال مقاوالت

 حظيرة عن 25465 برقم 20200227 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد عبدالمقصود رشا -  61

 ابوسيف محمد عبدهللا سامح/  بملك - ابوسيف عزبة:  بجهة ، تسمين مواشى

 عن 25096 برقم 20200206 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االعصر منيب محمد ممدوح محمد -  62

 جعوان مرسى سعد رفعت/ بملك -الصحابة مسجد خلف الجديد الشارع:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 ، اعالف عن 25102 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالد رياض حلمى احمد -  63

 دياب عبدالحليم حسن محمد/ بملك -غازي سيدى -الطويله:  بجهة

 عن 25116 برقم 20200209 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شناف ابو انصارى عبدالمالك فتحى -  64

 ***** شناف ابو أنصارى عبدالمالك/  بملك - الزراعية علوبة جمعية - المهرك أطيان:  بجهة ، حالب مواشى حظيرة



 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

 خردوات عن 25158 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنوفى ابراهيم محمد كريمه -  65

 المنوفى ابراهيم محمود حسين/ بملك -البلد بسنواى:  بجهة ،

 تجارة عن 25256 برقم 20200217 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغندور شبل محمد على اسالم -  66

 **** الغندور شبل محمد محمود/  بملك - الخاوى ابو الطرفية:  بجهة ، غذائية مواد توريد و

 و موبايالت بيع عن 25263 برقم 20200217 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم فؤاد هاشم عصام -  67

 ***** عبدالوهاب محجوب طنطاوى/  بملك - الميزانة شارع 12:  بجهة ، محمول إكسسوار بيع

 ورشة عن 25277 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود عبدالغفار خميس رمضان -  68

 داود عدالغفار خميس/ بملك -امبو كوم السوق شارع:  بجهة ، جرارات ميكانيكي

 عن 25207 برقم 20200213 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى السعدى السعيد عصام -  69

 ****** رجب احمد حسين مصطفى/  بملك - القديم التحرير مطار أرض:  بجهة ، كرتون ورق لتصنيع مصنع

 عن 25207 برقم 20200213 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى السعدى السعيد عصام -  70

 احمد من شوقى شارع/  كائن - زراعية حاصالت تصدير مكتب/  لنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، كرتون ورق لتصنيع مصنع

 **** طنطا تجارى سجل 2020-2-2 بتاريخ 955 برقم أودع - احمد محمد يوسف/  بملك - درويش

 مالبس محل عن 25220 برقم 20200213 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االحمر السيد انور السيد -  71

 ***** االحمر السيد انور ايمن/  بملك - عوض عزبة:  بجهة ،(  العسكرية المالبس عدا فيما) 

 غذائيه مواد عن 25218 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج مهران ثروت جمال -  72

 البنا حسن احمد عبدالاله/  بملك - النوباريه غرب - العدل عزبه - النوباريه:  بجهة ،

 عن 25430 برقم 20200226 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطيشه حسن محمد وهبى محمد حسن -  73

 بطيشه حسن محمد وهبي محم حسن/ بملك -قطب سيد شارع 8 رقم المحل:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) جاهزة مالبس

 ورشة عن 25447 برقم 20200226 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ايوب حسن السعيد على مروه -  74

 عبدالغني جابر عبدهللا/ بملك -الدائرى:  بجهة ، كاوتش اصالح

 حظيرة عن 25063 برقم 20200204 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشماوى عطيه محمد عطيه -  75

 عشماوى على عطيه محمد نجيب/ بملك -ابيس السبعين عزبة:  بجهة ، البان مواشي

 ، لحام ورشة عن 25083 برقم 20200205 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلحه السيد محمد سيد -  76

 ***** محمد سعد صالح/  بملك - التحرير - الجراج - حسانين مجدى شارع:  بجهة

 عن 25137 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قناوى عبدالعزيز سعد احمد -  77

 سالم عبدالرؤف عبدهللا محمد/ بملك -البستان كوبرى بجوار:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 مكتب عن 25236 برقم 20200216 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين يوسف عبدالفتاح الشاذلية -  78

 حجاجى محمد اشرف/ بملك -السنترال شارع بذور الثامنة:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 عن 25235 برقم 20200216 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حنفى البدرى محمد نبيل -  79

 درويش محمد رجب جمعه/ بملك -تدريب مركز:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 تاجير عن 25243 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد حسين فرحات حسين -  80

 احمد على جعفر محمد/ بملك -االف العشرة:  بجهة ، الزراعية االت

 مواد تعبئة عن 25300 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد سليمان صفاء -  81

 احمد محمد سعد اشرف/ بملك -الجرادات:  بجهة ، الملح عدا غذائية



 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 16007 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربي محمود على رسمى محمود -  82

 حسين ابراهيم على سعيد/ بملك -خربتا:  بجهة ، غذائية مواد تعبئة

 عن 16007 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربي محمود على رسمى محمود -  83

 الزيوت وتشمل البقالة تجارة بنشاط 16007 برقم ومقيد 2017-12-17 في 5356 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، غذائية مواد تعبئة

 الشافعى روحى محمد عالء/ بملك -العنب صفط بالعنوان بالتجزئة

 اجهزه عن 25392 برقم 20200224 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد عبدالوكيل رمضان سعيد -  84

 الحداد عبدالوكيل رمضان/  بملك - عشره ع:  بجهة ، كهربائيه

 ، بقاله عن 25203 برقم 20200213 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش السيد محمد صفوت -  85

 درويش السيد محمد صفوت احمد/ بملك -النخل زمران اسعد عزبة:  بجهة

 وكالة عن 17124 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغرباوى عبدالحميد محمد وليد -  86

 سوق بدر بمركز التصنيعية الزراعية البورصة مشروع -(  63)  رقم(  ل)  مجموعة صغيرة وكالة:  بجهة ، فاكهة و خضار

 ***** بالبحيرة التجارية الغرفة/  بملك - الجملة

 عن 25409 برقم 20200225 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم محمد محمد عبدالفتاح عمرو -  87

 عبدالسالم عبدالحليم بريك/ بملك -كامل مصطفى شارع 3 رقم العقار:  بجهة ، كهربائية اجهزة

 اعمال عن 25417 برقم 20200225 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار السيد فتحى محمود -  88

 عمار محمد السيد فتحى/ بملك -اوسيم شبرا:  بجهة ، جالس الفيبر وتصنيع مقاوالت

 عن 25051 برقم 20200204 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفار على على ابراهيم سعيد -  89

 ***** عبدالغفار على ابراهيم على/  بملك - دفشو - العكريشة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 و اسمده عن 25073 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام سليمان امام جابر محمد -  90

 ابراهيم محمود طارق/  بملك - سليمان قريه - النوباريه:  بجهة ، مخصبات

 محل عن 25413 برقم 20200225 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصاص عطيه منصور عمرو -  91

 ***** على محمد اسماعيل عالء/  بملك - الخرطوم شارع:  بجهة ، حريمى مالبس و طرح

 عن 25018 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عبدالغفار محمد عبدالغفار محمد -  92

 عاشور محمد احمد جمال/ بملك -كارفور مول اسفل -النوبارية:  بجهة ، حداده ورشه

 و تجهيز عن 25373 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عرفه حامد حسام -  93

 عليوة عبدالعزيز هنداوى طارق/  بملك - المدارس شارع:  بجهة ، طعميه و فول مأكوالت تحضير

 تجارة عن 25365 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالكريم محمد سعد ايمن كريم -  94

 احمد محمد رمزى محمود/  بملك -  مكرم عمر قرية:  بجهة ، سيارات

 مواشي حظيرة عن 25380 برقم 20200224 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد عوض جمعه حلمى -  95

 زايد عوض جمعه حلمى مسعود/ بملك -الباتنوني قرية:  بجهة ، والبان

 عن 25046 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنجا حامد ابوالنجا احمد مصطفى -  96

 حامد ابوالنجا احمد/  بملك - األول الحى - 150 رقم عقار - النوبارية:  بجهة ، الصناعية الحلول و ميكانيكية و كهربائية مقاوالت

****** 

 ، مطعم عن 25119 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفخرانى حسن القادرعبد ثناء -  97

 الفرنوانى محمد حسن/ بملك -ادفينا:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 برقم 20200209 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عكاشه عبداللطيف محمود عبداللطيف احمد -  98

 عبداللطيف محمود عبداللطيف/ بملك -حراره عكاشة عزبة:  بجهة ، جاهزة بالستيك اكياس روالت تقطيع محل عن 25120

 عكاشة

 ، مقاوالت عن 25128 برقم 20200209 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ذكى محروس مروه -  99

 كحيل حسن ذكى محروس/   بملك - اسكندريه ش:  بجهة

 عن 25145 برقم 20200210 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد عبدالعزيز عثمان -  100

 ***** الدين تاج عبدالمعطى عبدالمنعم هويده/  بملك - ادفينا:  بجهة ، موالح توريد

 مكتب عن 25194 برقم 20200212 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان هاشم مهنى احمد -  101

 محمد/ بملك -االول الحى 8 عمارة -الجديدة النوبارية:  بجهة ، والقوانين للوائح طبقا قانونا به المسموح حدود في وتصدير استيراد

 فنيار ناجى سليمان

 وكالة عن 17124 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغرباوى عبدالحميد محمد وليد -  102

 الجملة سوق بدر بمركز التصنيعية الزراعية البورصة مشروع -(  3)  رقم(  ب)  مجموعة صغيرة وكالة:  بجهة ، فاكهة و خضار

 ***** بالبحيرة التجارية الغرفة/  بملك -

 25309 برقم 20200219 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز السعداوى عبدالعزيز احمد -  103

 خليفه محمد عبدالموجود محمد/ بملك -االبعادية تبع خضر عزبة:  بجهة ، غذائية مواد لحوم وبيع تعبئة عن

 فرز عن 16702 برقم 20200223 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى على عبدالحيمد نصره -  104

 الجندي محمد عبداللطيف مرضى/ بملك -الخليلية الجندي عزبة:  بجهة ، زراعية حاصالت وتعبئة

 فرز عن 16702 برقم 20200223 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى على عبدالحيمد نصره -  105

 غرفة تجارى سجل مكتب 16702 برقم ومقيد 2018-2-8 في 872 برقم مودع رئيسي له:  بجهة ، زراعية حاصالت وتعبئة

 الجندى محمد عبداللطيف مرضى/ بملك -الخليلية الجندي بالعنوان بقاله بنشاط دمنهور

 تجارة عن 25443 برقم 20200226 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالواحد عوض احمد -  106

 على عبدالواحد عوض/  بملك - الغيتة:  بجهة ، وفاكهه خضار

 ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  عيد هنداوى توفيق ابراهيم) والتصدير والتوريدات اللوف لتجارة الهنداوى -  107

 هنداوى توفيق/ بملك -5/5ابيس:  بجهة ، زراعية ومحاصيل لوف وتوريدات تصدير مكتب عن 25457 برقم 20200227 فى قيد

 ابوحسن عيد

 عن 25474 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالي بوسف يوسف محمد محمد -  108

 غالي يوسف محمد حسن/ بملك -ابومسعود:  بجهة ، زراعية مبيدات تجارة

 عن 25014 برقم 20200202 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالفتاح زكريا حسن -  109

 اسماعيل عبدالفتاح زكريا عبدالفتاح/ بملك -دينار ام دسونس:  بجهة ، مواشي حظيرة

 كافيه عن 25092 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم ابراهيم فرج عبدالرحمن -  110

 عشماوى عالم مصطفى السيد/ بملك -رياض عبدالمنعم شارع من متفرع شارع -االسكندرية شارع 4:  بجهة ،

 مكتب عن 25087 برقم 20200205 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ذكي شفيق منير وائل -  111

 زكي شفيق منير/ بملك -خيري منشية:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 مكتب عن 25399 برقم 20200224 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب محمد محمد ربيع -  112

 السعيد محمد/  بملك - الدينى المعهد شارع - الرابعة الدفعة - التمليك:  بجهة ،(  قانونا به المسموح حدود فى)  تصدير و إستيراد

 ***** المرسى



 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

 25022 برقم 20200202 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالعظيم عبدالفتاح على وليد -  113

 ****** عصر موسى السيد عصر/  بملك - رامى احمد مفارق:  بجهة ، فاكهة و خضار وكالة عن

 ، أعالف عن 25408 برقم 20200225 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل صالح عبدهللا سمير -  114

 ****** بدر مبروك عبداللطيف/  بملك - 2 محطة - بذور الثامنة:  بجهة

 عن 25029 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الغريب محمد احمد احمد -  115

 ***** سالم على محمد فتحى عمرو/  بملك - الحدائق - المطافى بجوار - سالم صالح شارع:  بجهة ، سيارات مغسلة

 خدمات عن 25315 برقم 20200219 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمد كامل محمد كامل -  116

 طه على على سعيد/ بملك - الغيتة:  بجهة ، محمول

 تجارة عن 25321 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق محمد مصطفى حسين -  117

 محمود صديق محمد مصطفى/ بملك -جناكليس السابعة القرية:  بجهة ، خضروات

 عن 25372 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عطيه الشناوى عبدالحميد سالم -  118

 **** الشهاوى على محمد/  بملك - شدرشة الغرباوى عزبة:  بجهة ، عالفة

 عن 25053 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب ناجى عبدالقادر رؤف -  119

 شكر محمد عبدالرحمن/ بملك -التحرير شارع:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) جاهزة مالبس

 عن 25048 برقم 20200204 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر يوسف عبدالمنصف رامى -  120

 ***** على احمد ابراهيم محمد/  بملك - شحاته سيدى - الليثى احمد شارع:  بجهة ،(  العسكرية المالبس عدا فيما)  مالبس تصنيع

 ، بقاله عن 25101 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد السيد السيد محمود -  121

 سالم محمد كمال محمد/ بملك -الشعراوى الشيخ مسجد بجوار:  بجهة

 ورشة عن 25106 برقم 20200209 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود مسلم فايز محمد -  122

 مسلم عكوش حسام/ بملك -بطورس:  بجهة ، موبيليا

 25131 برقم 20200209 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنداوى محمد محمد عبدالمقصود حماده -  123

 رياضية واجهزة كهربائية واجهزة التجميل ومستحضرات الطبيه المستلزمات وصيانة غيار قطع ومستلزمات ادوات توريدات عن

 والزجاج وااللمويتال والسباكة والمعدنى الخشبي واالساس الديزل وماكينات الكهربائية والمولدات الغذائية والمواد وفاكس واسكنر

 عزبة:  بجهة ، الزراعية والمعدات والمالبس والمفروشات البناء ومواد بانواعها والمنظفات والبويات والحدادة والصاج واالخشاب

 هنداوى محمد عبدالمقصود على/ بملك -االبعادية -الطنيخي

 رقمب 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحاجرى مصطفى عبدالفتاح عبدالفتاح سهام -  124

 ****** النمر ابراهيم احمد السيد اشرف/  بملك - األنعام ششت:  بجهة ، بقالة عن 25134

 عن 25165 برقم 20200211 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخاللى موسى مرسى محمد باسمه -  125

 الصباغ ابراهيم على سعد/ بملك -الزراعى االرشاد مساكن:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) جاهزة مالبس معرض

 عن 25185 برقم 20200212 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالمقصود رشاد خالد -  126

 فؤاد احمد فؤاد/ بملك -الشعراوى مول الشعراوى شارع:  بجهة ، حالقه صالون

 عن 25460 برقم 20200227 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نورالدين رمضان على رمضان -  127

 شبراخيت ومدينة مركز/ بملك -بشر محلة:  بجهة ، كافتيريا

 معرض عن 25429 برقم 20200226 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النشار على محمد على -  128

 سيراميك محمد عبدهللا/ بملك -المحمودية طريق البلد افالقه:  بجهة ، سيراميك

 عن 25434 برقم 20200226 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعدنى على عبدهللا محمد عبدهللا -  129

 غضبان عوض محمد ماهر/ بملك -بلبع ارض قريطم جالل شارع:  بجهة ، وبطاريات وكاوتش مكتبي اثاث توريدات مكتب



 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

 غيار قطع عن 25448 برقم 20200226 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن حماده احمد -  130

 عبدالحميد فتحى صابر/ بملك -الفرج كوم -عيد عزبة:  بجهة ، استعمال سيارات

 و توزيع عن 25453 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد على جالل على -  131

 **** الصياد طلبه على جالل/  بملك - اللحوم 19 قرية:  بجهة ، سباكة أدوات تجارة

 عن 25480 برقم 20200227 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس السيد محمد صدقى محمد -  132

 ابراهيم محمد/ بملك -  الدين صالح خدمه مركز خلف الجيش بشارع 16 رقم بالمنزل محل:  بجهة ، استعمال سيارات غيار قطع

 عتمان محمود

 25057 برقم 20200204 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسعيفه عبدالحليم عبدالعظيم سامح -  133

 ابوسعيفه عبدالحليم عبدالعظيم/ بملك -الغربية بلقطر:  بجهة ، مقاوالت مكتب عن

 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   مرسى هريدى ابراهيم هريدى)  األلبان و التسمين و الحيوانى لإلنتاج هريدى -  134

 فتحى/  بملك - النمرية - الخرشا:  بجهة ، األلبان و التسمين و الحيوانى لإلنتاج حظيرة عن 25078 برقم 20200205 فى قيد ،

 ****** ابراهيم احمد محمد

 ، بقالة عن 25168 برقم 20200210 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برسوم لبيب صبحى مجدى -  135

 ***** برسوم لبيب صبحى/  بملك - المهدية - حارس عزبة:  بجهة

 عن 25150 برقم 20200210 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالحميد احمد الدين حسام -  136

 **** جمعه محمود سعيد محمد/  بملك -  اإلستاد مساكن - الشاذلى عبدالسالم شارع:  بجهة ، مطعم

 لحام ورشه عن 25247 برقم 20200216 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين سامى سعيد احمد -  137

 الخولى على حسن محمد/  بملك - زغلول سعد ش:  بجهة ،

 تجارة عن 25212 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسعد نقوال نادر مجدي -  138

 اسعد نقوال نادر/  بملك - سالم صالح شارع 15:  بجهة ، اخشاب

 حظيره عن 25253 برقم 20200217 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرومى سعيد مهدى نورهان -  139

 خطاب عبدالحميد حسين شعبان/  بملك - افالقه - خير حسن:  بجهة ، اشىمو

 عن 25274 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحفيظ الدين محى طه محمد -  140

 **** عبدالحفيظ الدين محى طه/  بملك - الشرطة أرض:  بجهة ، مواشى تربية

 توريدات عن 25286 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدهمه عباس محمد عباس -  141

 الدهمه دسوقى عباس محمد/ بملك -االف العشرة االلية المزرعة:  بجهة ، عمومية ومقاوالت وبناء نقل

 عن 25391 برقم 20200224 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مصطفى عطيه ربيع وائل -  142

 على مصطفى عطيه ربيع/  بملك - السبعاوى ع:  بجهة ، افراح و مناسبات فراشه

 صيدلية عن 25198 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا فضل الشيماء/ د صيدلية -  143

 اسماعيل محمد محمد فوزي/ بملك -6 ابيس قرية:  بجهة ،

 حبوب عن 25201 برقم 20200212 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود احمد محمد احمد حماده -  144

 هواش ابراهيم عبدالاله ليلى/ بملك -معنيا:  بجهة ، واعالف

 مصنع عن 25304 برقم 20200219 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد خليل مرعى حميده -  145

 خليل مرعى خليل مرعى/ بملك -شحاته عزبة -االمراء قرية:  بجهة ، غذائية مواد تبعئة

 عن 25418 برقم 20200225 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزاله عبدالجواد على جمال على -  146

 بدر طه عبدالكريم عيد/ بملك -ابوغزاله عبدالجواد عزبة:  بجهة ، زراعية االت تجارة



 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

 ، فراشة عن 25422 برقم 20200225 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدمياطى طلبه عثمان على -  147

 ****** الركايبى عبدالسالم شندى/  بملك - العطف بناحيه الزراعية التعاونية الجمعية بجوار البحر شارع:  بجهة

 عن 25059 برقم 20200204 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين عبدالفتاح عبدهللا جمال -  148

 يوسف عبدالفتاح عبدهللا مسعد/ بملك -مكرم عمر قرية:  بجهة ، وفاكهة خضار

 مالبس عن 25068 برقم 20200204 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فام زخارى فتحى صبرى -  149

 ابوعيانه عبدالشهيد سريه/ بملك -القبلي المزلقان شارع:  بجهة ، ومفروشات( العسكرية المالبس عدا فيما) جاهزة

 عن 25384 برقم 20200224 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب محمد محمد جمال صالح -  150

 ******* دياب محمد محمد جمال/  بملك - جناكليس األولى:  بجهة ، نجارة ورشة

 ، جزاره عن 25035 برقم 20200203 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على امام قطب عبدالحميد -  151

 مهينه احمد على احمد/ بملك -الطود:  بجهة

 ورشة عن 25369 برقم 20200223 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شومان مدين السيد عطيات -  152

 شزمان احمد سالمة احمد السيد/  بملك - التحرير:  بجهة ، يدوية نجاره

 عن 25377 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنزالوى على على عطيه رمضان -  153

 ****** المنزالوى على على عطيه/  بملك - قافله - عوينه عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 25400 برقم 20200224 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر محمود كامل سعيد محمد -  154

 ****** صقر كامل سعيد/  بملك - الجمهورية شارع:  بجهة ، حريمى مالبس

 معرض عن 25049 برقم 20200204 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس محمد محسن ياسمين -  155

 الدمياطى حسين محمد زكريا/ بملك -النجيله:  بجهة ، كهربائية اجهزة

 مدشة عن 25104 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجر عطيه مسعود فاطمه -  156

 النجار عبدالجليل ابراهيم عبدالمجيد/ بملك -صقر زاوية:  بجهة ، حبوب

 ورشة عن 25149 برقم 20200210 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصرى خميس جميل جمعه -  157

 ***** مصرى خميس جميل سالم/  بملك - الشقاف ابو قرية:  بجهة ، رخام

 عن 25175 برقم 20200211 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسميع كريم رمضان محمد -  158

 عوض محمد حسن عثمان السيد/ بملك -دواجن 59 الكيلو:  بجهة ، والمصانع الورش مستلزمات

 عن 25292 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زريبه عبدالستار عبدالمالك سامى -  159

 جوده اسماعيل احمد محمد/ بملك -الرزيمات شارع الخاصة:  بجهة ، طعام زيت بيع

 عن 25302 برقم 20200218 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالشافى سيد عرفات -  160

 معداوى رشيد ابوالحمد ركم/ بملك -المرسى عبدالمجيد شارع:  بجهة ، الزراعية الحاصالت وتجارة تصدير

 استيراد عن 25311 برقم 20200219 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا فرج بشرى ايهاب -  161

 الصاوى عبدالحليم هدى/ بملك ابوالريش االنابيب مخزن خلف عبدالعزيز احمد شارع:  بجهة ، اعالف وتوريد وتصدير

 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الغير لدى التصنيع و المالبس لتجارة زيدان)  زيدان حسن زيدان احمد محمد -  162

/  بملك - طالب ابى بن على شارع:  بجهة ، الغير لدى التصنيع و أطفال مالبس تجارة عن 25317 برقم 20200219 فى قيد ،

 ***** عبدالرحمن عبدالحميد محمد

 رخام ورشة عن 25221 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد محمد سعد محمود -  163

 ***** عيسى راشد محمد سعيد/  بملك - حسنى جواد:  بجهة ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 25205 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار عبدالمجيد عبدالوهاب طارق -  164

 مصطفى عبدهللا عاطف/  بملك - المعداوى برج امام المدارس ش:  بجهة ، احذيه و( العسكريه المالبس عدا فيما) جاهزه مالبس

 .المليجى

 مالبس عن 25432 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطويله راشد شحاته محمد -  165

 عبدالمجيد جمعه صفاء/ بملك -بالل مسجد شارع -االرشاد ارض:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما)

 عن 25473 برقم 20200227 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود الدين محي حمودم -  166

 صالح/ بملك -التحرير شمال العزه قرية العزه قرية  الشباب مركز:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) مالبس توريدات

 محمود صالح الصاوى

 معرض عن 25011 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسيف على شحات محمد -  167

 ****** الكالف راضى ناصر/  بملك - الزمارنة بجواركوبرى اإلبراهيمية المنشية:  بجهة ، سيارات تجارة

 25080 برقم 20200205 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبي سليمان اسماعيل رجب احمد -  168

 عبدالنبي سليمان اسماعيل رجب/ بملك -زمران كوم:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) جاهزة مالبس عن

 صيدلية عن 25115 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فاروق حامد/  د صيدلية -  169

 ****** محمد عطيه محمد فاروق/  بملك - بيبان:  بجهة ، بشرية

 مطعم عن 25249 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته محمد احمد رانيا -  170

 حبيب محمد احمد امل/  بملك - القاهره بنك امام المحكمه شارع:  بجهة ، مأكوالت

 تجارة عن 25257 برقم 20200217 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزفيتى محمود محمد محمود -  171

 ****** الزفيتى محمود محمد/  بملك - الخاوى ابو:  بجهة ، الغذائية المواد توريد و

 بجهة ، بقاله عن 25231 برقم 20200216 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم حامد صالح محمد -  172

 السعيد محمد هشام/ بملك -االمراء زهور سكران عزبة: 

 عن 25267 برقم 20200217 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالحميد عبدالغنى مجدى -  173

 **** عبدالحميد عبدالغنى سعيد/  بملك - الحرية:  بجهة ، موبيليا معرض

 ورشة عن 25284 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، لهما رأس ، فرد تاجر ،  يعقوب عوض يسرى رامى -  174

 جاد داود قدرى/ بملك -عقاب عزبة:  بجهة ، نجارة

 وتوريد بيع عن 25337 برقم 20200220 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قناوى احمد طايل احمد -  175

 ابوحطب السيد السيد محمود عبدالمنعم/ بملك -الجمهورية شارع:  بجهة ، غذائية مواد

 بيع عن 25420 برقم 20200225 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصافى محمد جالل حامد رحمه -  176

 ***** شهاب ابو ابراهيم برهام اعتدال/  بملك - للعمارة الداخلى الشارع ابوحمدة  - الميزانة:  بجهة ، منزلية أدوات

 عن 25111 برقم 20200209 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال عبدالستار احمد محمد -  177

 عوض على حامد محمود/ بملك -زياد بن طارق شارع 102 -شرنوب:  بجهة ، واساسات واصالح وهدم انشاء مقاوالت

 عن 25153 برقم 20200210 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين كامل فاروق محمد -  178

 محمد حسين كامل فاروق/ بملك- لوقين مرجان:  بجهة ، البان معمل

 عن 25153 برقم 20200210 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين كامل فاروق محمد -  179

 بالعنوان غذائية مواد حفظ ثالجة بنشاط 25153 برقم ومودع 2020-2-10 في 966 برقم مودع اخر رئيسي:  بجهة ، البان معمل

 محمد حسن كامل فاروق/ بملك -لوقين مرجان

 عن 25159 برقم 20200211 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعيسى محمد محمد كامل عطيه -  180

 عيسى السيد عطيه محمد/ بملك -بويط:  بجهة ، صحية ادوات بيع



 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

 تجار عن 25223 برقم 20200216 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عبدالواحد صالح محمد -  181

 التجارية الغرفة/ بملك -التصنيعية الزراعية السعلية البورصة مشروع 84 رقم ب مجموعة كبيرة وكالة:  بجهة ، والفاكهة الخضار

 بالبحيرة المصرية

 ، بقالة عن 25260 برقم 20200217 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالد عرابى يوسف جمالت -  182

 ***** العابدين زين عبدالحليم عبدالغفار عبدالناصر/  بملك - الفرج كوم - اآللى المخبز شارع 6 رقم عقار:  بجهة

 اكسسوار عن 25237 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور راشد عبدهللا راشد -  183

 موسى منصور راشد عبدهللا/ بملك -الحصن عزبة:  بجهة ، محمول

 ادوات عن 25269 برقم 20200217 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبارك منصور راغب سعد -  184

 عبدالحميد عبدالغنى عبدالحميد/  بملك - الحرية:  بجهة ، منزلية

 25179 برقم 20200211 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البكرى عبدالقادر على عبدالقادر على -  185

 البكرى عبدالقادر على عبدالقادر/ بملك -الدين صالح شارع:  بجهة ، بويات عن

 20200212 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   قطب حبت خميس شريف)  الديكور و لإلثاث حبت -  186

 **** حموده قطب حبت خميس/  بملك - البرايب عزبة:  بجهة ، موبيليا تصنيع ورشة عن 25190 برقم

 تبريد ثالجة عن 25296 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلوف يوسف احمد طه -  187

 شلوف يوسف احمد طه/ بملك -البركة كوم ناحية الوسطانية الغرياني البنك عزبة:  بجهة ، وتجميد

 25341 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن نويصر عبدالحمحسن حسن -  188

 نويصر عبدالرحمن نويصر وليد احمد/ بملك -شاهين عمر قنديل الشهيد:  بجهة ، زراعية حاصالت توريد عن

 حظيرة عن 25348 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحيم ابوبكر يوسف ربيع -  189

 رحيم ابوبكر يوسف/ بملك -عزام محمد الشهيد قرية -النوبارية:  بجهة ، مواشي

 عن 25056 برقم 20200204 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم متولى ابراهيم محمد -  190

 عبدالرازق عبدالعزيز سعد عازه/ بملك -صقر زاوية -البالمون:  بجهة ، داخلية نقل توريدات مكتب

 25075 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين عبدالسالم ابوالعنين عبدالسالم -  191

 **** ابوالعنين عبدالسالم ابوالعنين/  بملك - بذور 11 قرية:  بجهة ، محمول خدمات عن

 تعبئه عن 25404 برقم 20200224 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج محمود عبدالحميد محمد -  192

 حجاج السيد محمود عبدالحميد/  بملك - 1 الكوم:  بجهة ، غذائيه مواد تغليف و

 عن 25027 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منسى على محمد ابراهيم تامر -  193

 ****** منسى على محمد ابراهيم/  بملك - السريع الطريق - الجديدة المنشية - الجيش شارع:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 محل عن 25028 برقم 20200203 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى كيالني حسن سامى -  194

 الصاوى كيالني حسن/ بملك -عالم حسن السابعة 1 حتاتة قرية:  بجهة ، وستائر ركنيات تنجيد

 عموم عن 25288 برقم 20200218 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم نصر محمود كوثر -  195

 عزالدين عبدالعزيز محمد عبدالعزيز/ بملك -واقد:  بجهة ، به المسموح حدود في والقوانين للوائح طبقا وتصدير استيراد

 مكتب عن 25379 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البتانونى عبدالعزيز عيد احمد -  196

 عفيفى دسوقى منار/  بملك - االشراف دست:  بجهة ، تصدير

 ، بقالة عن 25129 برقم 20200209 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوابى دمين جمعه دمين احمد -  197

 ***** شوابى دمين جمعه دمين/  بملك - نكال جزيرة:  بجهة



 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 25136 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلومه عثمان على عبدالفتاح عادل -  198

 ***** بدوى ميمون عبداللطيف عبدالحكيم/  بملك - حمور زاوية - سلطان عمر عزبة:  بجهة ، بقالة

 مصنع عن 3748 برقم 20200211 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عوض محسن سعيد -  199

 المنطقة/ بملك -الصناعية المنطقة االولى المرحلة 5 رقم قطعة:  بجهة ، بطاطس وتبريد وتخزين وفاكهة خضر وتبريد تجفيف

 النطرون بوادى الصناعية

 مصنع عن 3748 برقم 20200211 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عوض محسن سعيد -  200

 3748 برقم ومقيد 2010-11-10 في 1462 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، بطاطس وتبريد وتخزين وفاكهة خضر وتبريد تجفيف

 العربية الشركة بالعنوان الزراعة في مستخدمة ومعدات واالالت زراعية جرارات تاجير بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب

 عوض محسن صالح مدخل بجوار

 برقم 20200212 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد عبدالحميد عبدالبارى عبدالحميد اسالم -  201

 منسي بسيوني احمد صبرى/ بملك -حمور منشاة:  بجهة ، محمول اكسسوار عن 25193

 بقالة عن 25178 برقم 20200211 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على التهامى محمد جماالت -  202

 ***** مندور عبدالحليم/  بملك - علوبة منشية - الحالوجة:  بجهة ، تموينية

 حظيرة عن 25181 برقم 20200211 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مسعود شحاته ايمن -  203

 ********-* القاسم ابو على مسعود شحاته/  بملك - الشوكة:  بجهة ، مواشى

 عن 25295 برقم 20200218 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هندى عوض عبدالعزيز فوزي ليلى -  204

 هللا حسب محمد محمد كمال/ بملك -الفخرانى حى:  بجهة ، عالفه

 25204 برقم 20200213 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعدونى بسيونى على محمد مصطفى -  205

 السعدونى بسيونى على محمد/  بملك - للغزل مصر شركة مساكن شارع:  بجهة ، مزارع مستلزمات و أعالف إضافات عن

****** 

 عن 22683 برقم 20200203 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعداوى عبدالمجيد كامل ربيع -  206

 على ناجى رمضان/ بملك -الشجاعة قرية -النوبارية:  بجهة ، اسمدة تجارة

 عن 22683 برقم 20200203 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعداوى عبدالمجيد كامل ربيع -  207

 بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 22683 برقم ومقيد 2019-8-5 في 4495 برقم مودع رئيسي له:  بجهة ، اسمدة تجارة

 السعداوى عبدالمجيد كامل محمد/ بملك -عبدالرقيب محمد قرية 124 -النوبارية بالعنوان زراعية مبيدات

 عن 25050 برقم 20200204 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابرهيم عبدالمجيد محمد فايز احمد -  208

 ****** خليل محمد احمد حسنى محمد/  بملك - الجيش شارع:  بجهة ، كهربائية مولدات بيع

 عموم عن 25086 برقم 20200205 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حافظ انور هانى -  209

 بجوار - هللا جاب عامر محمد شارع:  بجهة ، الزراعية المخصبات و األسمدة و المبيدات تجارة و التجارية التوكيالت و التصدير

 ***** محمود مصطفى محمد ابراهيم/  بملك - مصر بنك

 ، مكتبة عن 25085 برقم 20200205 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد عثمان مشرف رحمه -  210

 ***** مداح السيد محمد عصام/  بملك - مول بالزا - 35 رقم محل - النوبارية:  بجهة

 مواد تجارة عن 15336 برقم 20200206 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران محمد نبيل محمد -  211

 زهران عبدالفتاح محمد نبيل/ بملك -سنطيس:  بجهة ، امخ بالستيك

 مواد تجارة عن 15336 برقم 20200206 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران محمد نبيل محمد -  212

 بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 15336 برقم ومقيد 2017-10-12 في 4086 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، خام بالستيك

 زهران عبدالفتاح محمد نبيل/ بملك -سنطيس بالعنوان السيارات لتجارة معرض



 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

 خضار ثالجة عن 25024 برقم 20200202 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد محمد فتحى قطب -  213

 ***** عبيد قطب محمد فتحى احمد/  بملك - القاهرة اسكندرية 72 الكيلو - النوبارية:  بجهة ، فاكهة و

 مكتب عن 25033 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد هللا جاب حسن عبدربه -  214

 محمد سعد احمد/ بملك -الدولة امن خلف:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 عن 25359 برقم 20200223 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طايل حسن محمد حسن محمد -  215

 طايل حسن محمد حسن احمد/ بملك -الكريون:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 عن 25141 برقم 20200210 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهوارى محمود السيد صبحى -  216

 على عثمان بسيوني سوسن/ بملك -الجامعة كوبري بجوار -االبعادي:  بجهة ، حريمي اكسسوار

 تصنيع عن 25171 برقم 20200211 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه شنوده عطيه صباح -  217

 شحاته صليب شحاته عزت/ بملك -عاشور عزبة:  بجهة ، المفروشات

 مواد تعبئة عن 25303 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار احمد السيد حسن -  218

 العطار احمد السيد فتح/ بملك -شبرا عزب عبدالمالك عوض عزبة:  بجهة ، غذائية

 عن 25320 برقم 20200220 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدرى عبدالهادى محى ياسر -  219

 سيد جمعه مداد مطيع/ بملك -اللحوم 19 قرية:  بجهة ، وبويات حدايد

 تعبئة عن 20465 برقم 20200203 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم رجب رجب محمد -  220

 جمعه شندى عنيات/ بملك -الجراج خلف:  بجهة ، غذائية مواد وتغليف

 تعبئة عن 20465 برقم 20200203 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم رجب رجب محمد -  221

 دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 20465 برقم ومقيد 2019-1-23 في 516 برقم مودع رئيسي له:  بجهة ، غذائية مواد وتغليف

 عبداللطيف محمد عبدالعزيز احمد/ بملك -ابوصماده بالعنوان عطارة تجارة بنشاط

 دراى عن 25114 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسطاورو صليب سعد بيشوه -  222

 محمد محمد الهام/ بملك -البغدادى شارع:  بجهة ، كلين

 عن 25126 برقم 20200209 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده صافى شحاته فرحات -  223

 قطب مصطفى ابراهيم على/ بملك -الميزانه عرابي احمد شارع 22:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 مصنع عن 25160 برقم 20200211 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود اسماعيل محمد محمد -  224

 عتمان محمد عاشور محمد محمود/ بملك -ابوقير قومبانية السنوسى بجوار الدولى 45:  بجهة ، كرتون وتشكيل تقطيع

 مصنع عن 25160 برقم 20200211 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود اسماعيل محمد محمد -  225

 غرفة تجارى سجل مكتب 25160 برقم ومقيد 2020-2-11 في 975 برقم مودع اخر رئيسي:  بجهة ، كرتون وتشكيل تقطيع

 عاشور محمد محمود/ بملك -ابوقير قومبانية السنوسى بجوار الدولى 45 وانبالعن البالستيكية المنتجات تشكيل مصنع بنشاط دمنهور

 عتمان محمد

 مكتب عن 25196 برقم 20200212 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سارى سليمان محمد حماده -  226

 عبدالصمد محمود باهلل المعتز/ بملك -الرشيدية ترعة شارع:  بجهة ، والقوانين للوائح طبقا به المسموح حدود في وتصدير استيراد

 الفيومي

 25275 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عريفه حسن عبدالمعطى المتولى موسى -  227

 ***** الحلوجى على حسن احمد/  بملك - الحالوجة كوبرى بجوار:  بجهة ، زراعية مخصبات و مبيدات و أسمدة بيع و تجارة عن

 خدمات عن 25462 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور احمد عبدالحى احمد -  228

 احمد عبدالوهاب هاشم خلود/ بملك -الحالوجه:  بجهة ، محمول



 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

 محل عن 25471 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد حسين عباس امل -  229

 علوانى هللا ضيف محمد صبرى - بملك - يونس بريك ع:  بجهة ، مفروشات

 عن 25450 برقم 20200226 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا منصور حلمى منصور -  230

 ابراهيم عبدهللا منصور حلمى/ بملك -خيري روضة:  بجهة ، مواشي حظيرة

 ثالجة عن 7874 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعطى محمود خيري احمد -  231

 عبدالمعطى محمود خيري محمود/ بملك -صقر زاوية:  بجهة ، وفاكهة خضار

 ثالجة عن 7874 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعطى محمود خيري احمد -  232

 بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 7874 برقم ومقيد 2014-9-15 في 1552 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، وفاكهة خضار

 عبدالهادى مسعود عبدالهادى/ بملك -صقر زاوية بالعنوان سيارات بيع معرض

 مقاوالت عن 25071 برقم 20200204 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربيني محمد لطفى وليد -  233

 والطرق التكميلية واالعمال الصناعية المنشاءات واعمال المعدينة واالنشاءات والخرسانات واالساسات المباني العمال عمومية

 وتشغيل الكهروميكانيكية واالعمال الري ومحطات والوقود والغاز الصحى والصرف المياه وشبكات ومحطات والكباري والممرات

 جميع وتوريد وتكييف تبريد واجهزة بناء ومواد واسمنت حديد وتوريدات والصرف المياه شبكات محطات وصيانة المباني وصيانة

 شارع:  بجهة ، والسباكة الصرف وطلمبات والنيوماتيك الهيدروليك واجهزة والحريق االنذار واجهزة الميكانيكية البيئة مشروعات

 الشربيني محمد لطفى انغام/ بملك -نوار مسجد بجوار رياض لمنعمعبدا

 برقم 20200209 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  بساده رزق ويصا مجدى) النباتي للفحم مجدى -  234

 محمد محمود حسن فرغلي/ بملك -البستان -صالح خليل:  بجهة ، فحم مكموره عن 25108

 مكموره عن 25109 برقم 20200209 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حسن فرغلى حسن -  235

 هللا جاب محمد محمود حسن فرغلي/ بملك -البستان -صالح خليل عزبة:  بجهة ، فحم

 عن 25164 برقم 20200211 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسميع عوض زغلول على -  236

 ****** عبدالسميع عوض زغلول/  بملك - ميخائيل عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 25155 برقم 20200210 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ محمد هللا فتح ابراهيم محمد -  237

 ابوسته محمد مصطفى طعمه -المعالم شارع:  بجهة ، رياضية صالة

 ادوات عن 25266 برقم 20200217 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالى يوسف محمد يوسف -  238

 السيد ابراهيم انتصار/  بملك - مسعود ابو:  بجهة ، منزليه

 عن 25262 برقم 20200217 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر عبدالحى سعد عبدالكريم -  239

 **** الحلو حسين محمد عبدهللا/   بملك - مدرسة العشرة كوبرى:  بجهة ، سيارات إطارات محل

 مكتب عن 25273 برقم 20200217 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد بكر احمد ممدوح السيد -  240

 موسى جاد بكر احمد ممدوح/  بملك - عبدالوهاب الدكتور ع المردومه الترعه شارع:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 25347 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد محمد ابراهيم عبدالواحد هابى -  241

 عبدالغفار صبحى عالء/ بملك -االرز مضرب بجوار الدلنجات طريق ابوسعيفه:  بجهة ، دواجن اعالف تجارة عن

 حظيره عن 25209 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سعيد محمد صباح -  242

 مرعى محمد احمد مرعى ابوالوفا/  بملك-  بدر عزبه 5 الكوم:  بجهة ، مواشى

 تصنيع عن 25456 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقوى محمد عبدهللا ليلى -  243

 النجار طه عبدالجواد المرحوم ورثة/ بملك -نعيم زاوية بوالد قصر:  بجهة ، بالستيك اكياس

 عن 25229 برقم 20200216 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب محمد ابراهيم عيد شريهان -  244

 عبدالال عبدالغني منصور روحيه/ بملك -الجمهورية شارع من متفرع شارع:  بجهة ، منزلية ادوات تجارة



 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

 عن 25225 برقم 20200216 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدروسى طه محمد عطيه موزه -  245

 ********* العدروسى طه محمد عطيه عطيه/  بملك - العزيمة:  بجهة ، شحومات و سيارات زيوت تغيير

 تجارة عن 25412 برقم 20200225 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار اسماعيل العربى على -  246

 ابوقرن ابراهيم حسن/ بملك -الديني المعهد شارع من بسيوني شارع 3 رقم العقار -شبرا:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 عن 25071 برقم 20200204 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربيني محمد لطفى وليد -  247

 رياض عبدالمنعم شارع:  بجهة ، المراقبة كاميرات واجهزة الطبية والمستلزمات الكهربائية والمستلزمات واالدوات المياه ومحابس

 الشربيني محمد لطفى انغام/ بملك -نوار مسجد بجوار

 عن 25081 برقم 20200205 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفرماوى محمد عبدالمنعم مصطفى -  248

 ****** السميع محمد هشام/  بملك - الصهاريج عزبة:  بجهة ، زفاف فساتين بيع و تأجير

 نجارة عن 25188 برقم 20200212 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصبان فرج السيد ابراهيم -  249

 الديب السيد جاد عاطف/ بملك -غازي سيدي الدوار كفر طريق -الدوار عزبة:  بجهة ، البان

 عن 25241 برقم 20200216 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عبدالستار بيومي ابراهيم -  250

 سليمان عبدالستار بيومي/ بملك -النجيلي:  بجهة ، كهرباء لحام ورشه

 بيع عن 25255 برقم 20200217 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السواق رجب محمود جمال مها -  251

 ****** الحوفى على الشحات جمال/  بملك - خربتا طريق:  بجهة ، مستعملة سيارات غيار قطع

 مصنع عن 570 برقم 20200218 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفيفي راضي عفيفي ياسر -  252

 راضي عفيفي ياسر عبدالرحمن/ بملك -الشعيره:  بجهة ، كرتون

 مصنع عن 570 برقم 20200218 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفيفي راضي عفيفي ياسر -  253

 ونقل سيارات تجارة بنشاط دمنهور غرفة سجل 570 برقم ومقيد 2008-6-2 في 607 برقم مودع رئيسي له:  بجهة ، كرتون

 سالم احمد سالم محمد بملك -الشعيره قرية البارود ايتاي بالعنوان الغير لحساب بالسيارات البضائع

 بيع عن 25323 برقم 20200220 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طايل عبدالباقى محمد ابراهيم -  254

 عبدالغني عبدالحليم محمد احمد/ بملك -االف العشرة الثاني التفتيش:  بجهة ، غذائية مواد

 ادوات عن 25338 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعيسى على محمد ابراهيم -  255

 الحبروكى على على على/ بملك -بيبان:  بجهة ، كهربائية واجهزة منزلية

 عن 25383 برقم 20200224 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  رجب حسنين رمضان الصافى رجب -  256

 **** عبدالقادر حسن سعيد/  بملك - الزراعى اإلصالح مسجد شارع:  بجهة ،(  العسكرية المالبس عدا فيما)  مالبس تجارة

 تجارة عن 25427 برقم 20200225 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المر على عبدالعزيز محمد -  257

 المر على عبدالعزيز على/ بملك -بطورس راغب عزبة:  بجهة ، زراعية حاصالت وتعبئة وفرز حبوب

 تجارة عن 25414 برقم 20200225 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ثابت عبدالفتاح رضا -  258

 **** حسنى محمد ثابت عبدالفتاح طارق/  بملك - البستان - صالح عبدالمجيد عزبة:  بجهة ، فحم

 ، بقالة عن 25403 برقم 20200224 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب محمد شوقى منى -  259

 ******* محرم محمد عزت محمد/  بملك - ناصر مدرسة شارع:  بجهة

 و زيوت عن 25013 برقم 20200202 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد احمد السيد محمود -  260

 ***** زايد محمد احمد حمدى/  بملك - لقانة منشأة:  بجهة ، غيار قطع

 مكتب عن 25015 برقم 20200202 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم الالفى رجب حمدى -  261

 ذكري محمد طه عاطف/ بملك -خضر صيدلية بجوار دمنهور الدلنجات طريق:  بجهة ،( بناء - بيع -هدم) عقارى استثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتبه عن 25142 برقم 20200210 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حفني عبدالحافظ جمال اسماء -  262

 زايد حمد حفني عبدالحافظ جمال/ بملك -النجاح -مرتاح:  بجهة ،

 ورشه عن 25371 برقم 20200223 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصباح مغازى محمد عماد -  263

 مصباح قطب مغازى محمد/  بملك - سنهور:  بجهة ، حداده

 عن 25375 برقم 20200224 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح دسوقى محمد احمد جمعه -  264

 الغريني حسن محمد/ بملك -الجديدة السكة شارع فيشا:  بجهة ، منظفات

 بيع عن 25362 برقم 20200223 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عثمان محمد محمود -  265

 ***** بكار محمد محمود ابراهيم/  بملك - الحرفيين:  بجهة ، سيارات كماليات و سيارات زيوت

 عن 25037 برقم 20200203 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم ودمسع محمد مصطفى -  266

 *******  عبدالسالم مسعود محمد احمد/  بملك - غرارة ابو:  بجهة ، مكتبة

 عن 25044 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل عبدالمولى ابراهيم خميس وفاء -  267

 ***** دومه الصافى فتحية/  بملك - المستشفى شارع:  بجهة ، عمومية مقاوالت مكتب

 تجارة عن 25077 برقم 20200204 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناجى احمد محفوظ ايهاب -  268

/ بملك -سنطيس:  بجهة ، لذلك المنظمة والقوانين للوائح طبقا به المسموح حدود في وتصدير واستيراد زراعية ومحاصيل حبوب

 حسن عبدالحميد محمد ابراهيم

 عن 25107 برقم 20200209 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم مصطفى سالم عادل خميس -  269

 ****** سعدية منصور عبده فادية/  بملك - اسمانيا:  بجهة ، جزارة

 عن 25125 برقم 20200209 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالمجيد بركات ياسر -  270

 مرسى احمد رفعت عزوز/ بملك -ابوالريش بورسعيد شارع:  بجهة ، والقوانين للوائح طبقا به المسموح حدود في وتصدير استيراد

 ، بقالة عن 25151 برقم 20200210 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيب سنوسى مهنا عبدالكريم -  271

 ****** عاشور محمد عبدالرازق محمد اشرف/  بملك - الثانى الحى مول 18 رقم محل - النوبارية:  بجهة

 تجارة عن 25156 برقم 20200211 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد احمد سمير محمد -  272

 عثمان اسماعيل عبدالوكيل محمد/ بملك -المسين:  بجهة ، حبوب

 عن 25191 برقم 20200212 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طوسون احمد الدكتور صيدلية -  273

 عبدالحميد علوان رمضان/ بملك -دنشال -قرقر عزبة:  بجهة ، صيدلية

 مكتب عن 25182 برقم 20200211 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد مجدى محمد -  274

 شاهين فرج احمد هايدى/  بملك - علقام:  بجهة ، التجارية والتوكيالت التجارية والوساطه تصدير

 ، كوافير عن 25219 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنهاوى سمير ايمن امنيه -  275

 البنهاوى سمير ايمن/  بملك-  الجمهوريه شارع من متفرع شارع:  بجهة

 عن 25446 برقم 20200226 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن على محمد احمد -  276

 القيم ابراهيم نبيله/  بملك - النوبارية - الثانى الدور كارفور:  بجهة ، تصوير استوديو

 25461 برقم 20200227 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى عبدالواحد عبداللطيف صالح -  277

 عبدالواحد عبداللطيف/ بملك -يوسف مسجد شارع -(المركزي الجهزا ارض) الحمراء:  بجهة ، مواشي تسمين مزرعة عن

 الشرقاوى

 عن 25058 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابويوسف عبدالسميع كمال ايمن -  278

 شاهين موسى عبدالباقى فايزه/ بملك -الجراج عزبة حسانين مجدى شارع:  بجهة ، مطعم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 25093 برقم 20200206 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العريان كامل عبدالمجيد صبرى -  279

 سليمان كامل عبدالمجيد رضا/ بملك -بذور الرابعة اللحوم مدخل الفتح قرية:  بجهة ، مغسله

 عن 25093 برقم 20200206 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العريان كامل عبدالمجيد صبرى -  280

 قطع بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 25093 برقم ومقيد 2020-2-6  في 863 برقم مودع اخر رئيسي:  بجهة ، مغسله

 سليمان كامل عبدالمجيد رضا/ بملك -بذور الرابعة اللحوم مدخل الفتح قرية بالعنوان سيارات غيار

 مزرعة عن 25084 برقم 20200205 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى محمد محمد محمد -  281

 مطير على شفيق سونيا/ بملك -المناشلة:  بجهة ، دواجن

 ورشه عن 25239 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعليم هشام احمد محمد -  282

 فراج عبدالعليم هشام احمد/ بملك -سليمان قرية -النوبارية:  بجهة ، حداده

 محل عن 25227 برقم 20200216 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدقاق بسيوني مصطفى سماح -  283

 حسانين عبدالرحمن فاطمه/ بملك -التحرير شمال 6 الكيلو:  بجهة ، بقالة

 حالقه عن 25294 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللبودى على صالح محمد -  284

 الحليوه محمد حسن ساميه/ بملك -الديني المعهد شارع من اللبودى شارع:  بجهة ، للرجال شعر وقص

 لحوم عن 25298 برقم 20200218 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد ابراهيم على -  285

 برغش محمد عبده ايهاب/ بملك -الصدر خلف نصار جوهر شارع:  بجهة ، ودواجن مجمدة

 عن 25329 برقم 20200220 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طنطاوى عبدالعزيز شحات محمد -  286

 عبدالعزيز شحات ربيع/ بملك -الجديد العهد 4 رقم عقار:  بجهة ، منزلية ادوات

 تاجير عن 25345 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا فايض محمد جمعه -  287

 سلطان مسعود مقبولة/  بملك - بحرى ابوالمطامير عزبة:  بجهة ، زراعية ميكنة

 عن 25425 برقم 20200225 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى محمود ممدوح سامر -  288

 الخولى على محمد زوبه/ بملك -دعبيس منزل عبدالكريم محمد الشيخ شارع:  بجهة ، منزلية ادوات

 عن 25038 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسمره احمد محمد احمد محمد -  289

 ابوسمره احمد مححمد احمد/ بملك -ابوقير. ق البنك عزبة:  بجهة ، مواشي حظيرة

 مكتب عن 25167 برقم 20200211 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبارك مصطفى ابراهيم محمد -  290

 ناصر عبدالونيس محمد رافت/ بملك -محفوظ نجيب -السربوط:  بجهة ، زراعية حاصالت تصدير

 و صيانه عن 25326 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور توفيق عزيز عماد -  291

 توفيق عزيز ميالد/  بملك - القبليه عثمان عزبه:  بجهة ، كهربائيه محركات لف

 25019 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقوى عبدالمقصود عبدالقوى احمد -  292

 ***** موسى محمد  ربه عبد ابراهيم/  بملك - الجديد الموقف شارع:  بجهة ، محمول خدمات عن

 استيراد عن 25042 برقم 20200203 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد حسين سمير -  293

 شعبان محمد عبدالنبي احمد/ بملك -اشو كوم:  بجهة ، والقوانين للوائح طبقا به المسموح حدود في وتصدير

 كاميرات عن 25144 برقم 20200210 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه على مسعود محمد -  294

 الشناوى عبدالسالم محمد/ بملك -ابوشوشه زاوية:  بجهة ، مراقبة

 عن 25146 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان زايد عبدالرحمن محاسن -  295

 خليفه عيد عبدالشهيد احمد/ بملك -الثاني الحى -مول بالزا 75و 73 رقم محلين -النوبارية:  بجهة ، حريمي ترزي



 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

 عن 25213 برقم 20200213 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نار ابو ابراهيم فؤاد جميل سعيد -  296

 **** الخطيب محمود الدين صالح محمد/  بملك - الغابة عزبة:  بجهة ، أعالف تجارة

 صيانة عن 25436 برقم 20200226 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم محمد عيد -  297

 الوكيل ابراهيم مصطفى نورا/ بملك -المحكمة امام شارع:  بجهة ، كهربائية اجهزة

 محل عن 25468 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين عباس نسمه -  298

 .علوانى هللا ضيف محمد صبرى- بملك - يونس بريك عزيه:  بجهة ، مفروشات

 بقاله محل عن 25477 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشهيه موسى سعد سعد -  299

 الجالي عبدالحليم عبدالهادى نادية/ بملك -كومبو العتر كوبري:  بجهة ،

 حظيرة عن 25091 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد السيد كرم -  300

 عبدالمعطى احمد سعدهللا عصام/ بملك -الغيته:  بجهة ، وحالب تربية مواشي

 عن 25094 برقم 20200206 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد ابراهيم طارق -  301

 عبدالرحمن عبدالرؤف احمد/ بملك -الناقة شارع الدفراوى عزبة -شبرا:  بجهة ، قانونا به المسموح حدود في وتصدير استيراد

 مواد تعبئة عن 25233 برقم 20200216 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد خير عويس احمد -  302

 احدم خير عويس/ بملك -امبو كوم:  بجهة ، غذائية

 برقم 20200216 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكمشيشي محمود عبدالعزيز شعبان رامى -  303

 احمد محمد ابراهيم محمد/ بملك -الوطنى الحبزب شارع 12 العقار:  بجهة ، بقاله محل عن 25250

 ورشة عن 25180 برقم 20200211 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم حسن سليم محمد السيد -  304

 محجوب ابراهيم محمد خالد/ بملك -القبلية عثمان عزبة:  بجهة ، خراطه

:  بجهة ، بقالة عن 25060 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سعد سعيد حنان -  305

 فرج مهران صبحى حمزه/ بملك -العدل قرية - النوبارية

 ، تموينية بقاله عن 25200 برقم 20200212 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر السيد عمر منيره -  306

 عمر السيد عمر سعيده/ بملك -مرعي عزمي -طيبه:  بجهة

 إعادة عن 7443 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى البيومى على محمد انس -  307

 محمد حمودين محمد فتحى محمد/  بملك - بردلة:  بجهة ، العضوية الزراعة خدمات و األعالف و األسمدة إنتاج و المخلفات تدوير

 ***** منصور احمد على وائل و

 إعادة عن 7443 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى البيومى على محمد انس -  308

 تدريبية إستشارات مكتب/  لنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، العضوية الزراعة خدمات و األعالف و األسمدة إنتاج و المخلفات تدوير

 2014-5-20 بتاريخ 838 برقم أودع - غازى محمد سعيد/  بملك - خالد عذبة - المحكمة شارع/  كائن - البشرية الموارد تنمية و

 ***** البحيرة غرفة سجل

 تجارة عن 25272 برقم 20200217 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جويده عبدالعزيز غالى احمد -  309

 **** جويده عبدالعزيز غالى/  بملك - مالك االمام قرية:  بجهة ، أعالف

 عن 25339 برقم 20200220 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد مسعود ابراهيم عبدالنبي -  310

 سعيد مسعود ابراهيم عبدالجواد/ بملك -المستجدة ابيس السبعين عزبة:  بجهة ، البان مواشي حظيرة

 زيوت عن 25360 برقم 20200223 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى سعد محمد فاطمه -  311

 ***** هنداوى محمد شاديه/  بملك - العيون قرية - عمر سيدى مسجد بجوار:  بجهة ، كاوتش تصليح و شحوم و

 مكتب عن 25378 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قويه عبدالجيد نجيب محمد -  312

 قويه عبدالجيد نجيب/ بملك - لوقين قومبانية تبع -القاضى عزبة:  بجهة ، ديكور



 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

 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالهادى فوزى عبدالهادى خلود -  313

 **** ابراهيم عبدالهادى فوزى ابراهيم/  بملك - مسلم زاوية - الفيومى عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة عن 25382

 عن 25396 برقم 20200224 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دريع ابو السيد مكرم محمد بسام -  314

 ******* سند عبدالعاطى عذت ياسر/  بملك - غزال زاوية الزهور شارع:  بجهة ، كهربائية أجهزة محل

 قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   بلتاجى عبداللطيف صبحى رامى)  السيارات لتجارة البلتاجى معرض -  315

 ****** غضبان طلب صقر رفاعى/  بملك - اإلتحاد شركة:  بجهة ، سيارات معرض عن 25366 برقم 20200223 فى

 عن 25410 برقم 20200225 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجالى عبدالزين الدين سيف احمد -  316

 ***** الجالى عبدالزين الدين سيف حامد/  بملك - النوبارية غرب - رياض صابر قرية - النوبارية:  بجهة ، ردة عيش فرن

 عن 15659 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد عبدالغني عطيه هللا نصر -  317

 النجار مصطفى محمود محمد خيري/ بملك -الصحراوى مصر اسكندرية طريق 81 الكيلو:  بجهة ، سيارات غيار قطع بيع

 حظيرة عن 25139 برقم 20200210 فى قيد ، 90000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد سعد جابر -  318

 ابراهيم محمد سعد احترام/ بملك -الغيتة الطود:  بجهة ، مواشي

 حظيرة عن 25139 برقم 20200210 فى قيد ، 90000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد سعد جابر -  319

 بنشاط االسكندرية غرفة تجارى سجل مكتب 20432 برقم ومقيد 2015-5-24 في 3072 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، مواشي

 2 رقم محل علوانى رزق منزل بجوار الرئيسي الشارع الجويره القديم العرب برج بالعنوان ومحاصيل عالفه

 ، نجارة عن 25318 برقم 20200219 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوى رفعت مجدى عمران -  320

 **** مهران عامر محمود صبحى/  بملك - اللحوم 20 قرية:  بجهة

 اجهزة عن 25045 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه محمد محمود احمد -  321

 والتعمير االنشاء خلف 12 رقم عقار:  بجهة ، طبيه ومستلزمات االسنان طب ومستلزمات واجهزة وتشخيصية بحثية ومحاليل

 السمخراطى حسن مرسى هدى/ بملك -الحكيم لقمان شارع

 عن 25100 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد المصيلحى السعيد محمد -  322

 ابوالعال السيد عبدالمطلب احمد/ بملك -عثمان العزيز شارع 3 رقم محل -شبرا:  بجهة ، غذائية مواد توريدات

 عن 25095 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشباسي دياب محروس محمد هانى -  323

 مجموعة صغيرة وكاله والفاكهة للخضر الجملة وسوق التصنيعية الزراعية السلعية البورصة مشروع:  بجهة ، وفاكهة خضار وكالة

 بالبحيرة المصرية التجارية الغرفة/ بملك -62 رقم( ل)

 مكموره عن 25122 برقم 20200209 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق عذب يسين اسماعيل -  324

 صديق عزب يسن ابراهيم/ بملك -البستان صالح خليل عزبة:  بجهة ، مطوره فحم

 عن 25157 برقم 20200211 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين محى على محمد سعد شاديه -  325

 ***** الدين محى محمد سعد محمد/  بملك - إفالقه كوبرى بعد المحمودية شارع:  بجهة ، بقالة

 قطع عن 25152 برقم 20200210 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنانى حسن عادل اشرف -  326

 ابراهيم احمد سمير احمد/ بملك -نسيم شارع:  بجهة ، سيارات غيار

 وكالة عن 25192 برقم 20200212 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد ناصر صفوت -  327

 الجمال االمام ابوماجد االمام/ بملك -المعركة 4 محطة:  بجهة ، زراعية حاصالت وتصدير خضار

 سوبر عن 25279 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد قطب انور ابراهيم احمد -  328

 ******  الخبي اسماعيل ابراهيم نادية/  بملك - قمحة:  بجهة ، ماركت

 بيع عن 25441 برقم 20200226 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى على محمد محمد محمد -  329

 جعفر محمد محمد محمد/ بملك -قطقط حي:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) جاهزة مالبس



 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

 عالفه عن 25476 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجر محمد توفيق سعيد ايمن -  330

 حجر محمد توفيق سعيد على/  بملك - طرابمبا:  بجهة ،

 بيع عن 25445 برقم 20200226 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرب جاد احمد عثمان احمد -  331

 دياب الرب جاد احمد عثمان/ بملك -النوبارية غرب ادم قرية 631 محل:  بجهة ، بانواعها اعالف

 حظيرة عن 25061 برقم 20200204 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدهللا السيد عبدهللا -  332

 عبدهللا ابراهيم عبدهللا السيد السيد/ بملك -الكنايس:  بجهة ، البان مواشي

 25067 برقم 20200204 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جلفاف ابراهيم بهنسي ابراهيم شيمان -  333

 جلفاف ابراهيم بهنسي ابراهيم احمد/ بملك -البلد البيضا:  بجهة ، البان مواشي حظيرة عن

 عن 25095 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشباسي دياب محروس محمد هانى -  334

 بنشاط دمنهور تجارى سجل مكتب 73558 برقم ومقيد 2014-5-18 في 1619 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، وفاكهة خضار وكالة

 الشباسي دياب محروس محمد/ بملك -الفروجي شارع 19 شبرا بالعناون -موبيليا معرض

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   اللهلوبى ابراهيم حافظ محمد)  السيارات لتجارة اللهلوبى -  335

 **** اللهلوبى حافظ محمد السيد/  بملك - متولى حسن قرية:  بجهة ، السيارات تجارة عن 25259 برقم 20200217

 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  هللا نعمه حلويات) هللا نعمه السيد شحاته محمد -  336

 دربك حسين محمد خالد/ بملك -التجارى المدينة شارع تجارى 6 عقار -النوبارية:  بجهة ، حلوانى محل عن 25234

 مقهى عن 25240 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد مصطفى محمود -  337

 عبدالواحد عبدالحميد فلاير/ بملك -البحرى التفتيش:  بجهة ،

 عن 25264 برقم 20200217 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابو محمود حامد محمد طلعت -  338

 **** احمد ابو محمود عطيه ابراهيم/  بملك - الروضة نظارة:  بجهة ،(  العسكرية المالبس عدا فيما)  جاهزة مالبس لبيع محل

 عن 25328 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معروف احمد احمد معروف محمد -  339

 الصياد محمد عبدالفتاح محمد/ بملك -بدير تقسيم 1:  بجهة ، منزلية وادوات كهربائية اجهزة تجارة

 عن 25328 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معروف احمد احمد معروف محمد -  340

 تجارة بنشاط 30494 برقم ومقيد 2018-12-5 في 6239 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، منزلية وادوات كهربائية اجهزة تجارة

 محمد السيد سعد/ بملك -مطوبس المحكمة شارع بالعنوان محمول اكسسوار

 حظيرة عن 25332 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز على محمد هانى -  341

 شرف ابراهيم محمد انور/  بملك - الدايرة عزبة:  بجهة ، اللبن وانتاج للتسمين مواشى

 عن 25349 برقم 20200223 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف السعيد نشوى/  د.  ص -  342

 ****** عمار عبدالحميد بكر عبدالحميد/  بملك - النخل زمران:  بجهة ، صيدلية

 مشغل عن 25354 برقم 20200223 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب محمد ضيف نهى -  343

 ***** رجب محمد ضيف/  بملك - علوبه احمد قرية:  بجهة ، ترايكو

 ، مخبز عن 25428 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد ابراهيم سماح -  344

 **** حامد احمد خلف ناصر ورثه/  بملك - المصرى عزيز شارع - نجم أرض:  بجهة

 عن 25064 برقم 20200204 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوجبل عبدالواحد صبحى محمد -  345

 ابوجبل محمود حدعبدالوا صبحى/ بملك -المستجدة ابيس عزبة:  بجهة ، البان مواشي حظيرة

 ورشة عن 25074 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر عبدالحميد محمد اسامه -  346

 ***** عامر محمد عبدالحميد محمد/  بملك - سليمان سيدنا قرية - النوبارية:  بجهة ، نجارة



 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

 محل عن 25398 برقم 20200224 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد اسماعيل سلوى -  347

 العادلى شرف شرف/بملك - نكال جزيرة:  بجهة ، اعالف

 ، بقاله عن 25020 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم فريد رجب شيماء -  348

 الحداد اسحق محمد حسام/ بملك -ابوالنور قرية -النوبارية:  بجهة

 عن 25305 برقم 20200219 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب ربه عبد زايد دومين مسعود -  349

 **** عبدالفضيل قاسم صبحى سعاد/  بملك - ابوالمطامير كفرالدوار طريق:  بجهة ، سيارات معرض

 عن 25314 برقم 20200219 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر جعفر عبدالحكيم عمرو -  350

 موسى ابراهيم محمد عبدالقادر سعد فتحى/  بملك - الطفل رعاية شارع:  بجهة ، قانونا به المسموح حدود فى تصدير و إستيراد

***** 

 مكتب عن 25364 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد منصور سعيد عادل -  351

 ****** محمد منصور سعيد/  بملك - نروجى:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 عن 25183 برقم 20200211 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ حسن محمد عبدالغنى شيماء -  352

 اسماعيل ابراهيم رمضان/ بملك -عيسى عزبة:  بجهة ، بقالة

 بيع عن 25039 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البستاوى احمد مبروك حنان -  353

 شتا فريد لبيب عبدالعزيز/ بملك -عوانه كفر:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) ورجالي حريمي مالبس

 عن 25110 برقم 20200209 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحى عبدالعزيز عبدالحى محمد -  354

 ******** عبدالعزيز سامى خالد/  بملك - الفرج كوم - عبدالحى عزبة:  بجهة ، ماشية تربية

 تجارة عن 25130 برقم 20200209 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسخرون متوشلح نجيب وليم -  355

 حبيب بسخرون متوشلح نجيب/ بملك -البستان -صالح عبدالمجديد عزبة:  بجهة ، فحم

 مالبس عن 25173 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد خيري محمد -  356

 ادريس ابراهيم زايد/ بملك -هندى عزبة:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) جاهزة

 عن 21668 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالخير بيومى محمد بيومى محمود -  357

 ابوالخير بيومى محمد بيومى/  بملك - السابى كفر:  بجهة ، زراعية وحاصالت حبوب تجارة

 عن 21668 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالخير بيومى محمد بيومى محمود -  358

 بيومى محمد بيومى/  بملك السابى كفر فى كائن وتصدير استيراد  لنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، زراعية وحاصالت حبوب تجارة

 البحيرة غرفة سجل 2019-4-28 فى 2683 برقم اودع ابوالخير

 خدمات عن 25351 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر ابراهيم حسن طارق -  359

 بكر محمد ابراهيم حسن/ بملك -التحرير مضرب شارع من متفرع:  بجهة ،( السياحية عدا فيما) بحرية

 ادوات عن 25211 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التعلبى محمود على على -  360

 التعلبى محمود على محمد/  بملك -  الكنيسه ش:  بجهة ، منزليه

 جبنه منشر عن 25469 برقم 20200227 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النوام عبدهللا جابر ضحا -  361

 مزروع عبدالحميد احمد صبحى/ بملك -البساتين:  بجهة ، للغير

 حظيرة عن 25470 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب سالمه سعيد سناء -  362

 الديب سالمه عبدالناصر/ بملك -زرقون:  بجهة ، مواشي

 تجاره عن 25098 برقم 20200206 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوى محمود احمد عبير -  363

 شرشر عوض عبدالسالم محمد/  بملك - ديدالج الموقف ش:  بجهة ، اخشاب و حدايد و بويات



 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

 عن 25246 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعجيله عبدالفتاح على سوميه -  364

 محمد صالح سعد محمد/  بملك - المركز ش:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 25226 برقم 20200216 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش عبدالهادى محمد انتصار -  365

 عبدالغفور ربيع عالء/  بملك - التحرير شمال - الكفاح:  بجهة ، مالبس محل

 عن 25252 برقم 20200216 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السكرى عبدالمطلب فرج هشام -  366

 السكرى محمد عبدالمطلب فرج/  بملك - بويط نظاره:  بجهة ، مواشى حظيره

 اعالف بيع عن 25244 برقم 20200216 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم عبدهللا محمود احمد -  367

 عبدالحليم غيث ناجى رضا/ بملك -صقر زاوية:  بجهة ، مزارع ومستلزمات

 تجارة عن 25280 برقم 20200218 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه شرفاد صالح فوزي -  368

 عبدالهادى سالمه احمد/ بملك -السالم حى:  بجهة ، زراعية ومبيدات اسمدة

 ورشة عن 25285 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالرحيم احمد محمود -  369

 عبدالغني السيد عالء/ بملك -التحرير شمال -الناصر:  بجهة ، رخام

 عن 25342 برقم 20200220 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحجر الحسيني على على وحيد -  370

 الصباغ عبدالرازق محمد السيد/ بملك -الرئيسي الشارع الطبرانى ب 522 رقم عقار:  بجهة ، اعالف بيع

 عن 17777 برقم 20200225 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين عبدالمعطى حسانين رجب -  371

 حسنين عبدالمعطى حسنين ابراهيم/ بملك -قمحه قرية:  بجهة ، حديث ري مستلزمات

 خدمات نع 25054 برقم 20200204 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فول ابو على اسماعيل احمد -  372

 ***** حزين احمد سيد سعيد عالء/  بملك - الوفائية:  بجهة ، محمول

 عماله نقل عن 25076 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد شحاته سعيد كريم -  373

 ******* الكفراوى حامد شحاته سعيد/  بملك - الجديدة المنشية - غرابيل نجع:  بجهة ، داخليه رحالت مكتب و الغير لحساب

 حظيره عن 25401 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان حامد عبدالمنعم عبدهللا -  374

 عثمان حامد عبدالمنعم/ بملك - عطيه منيه - سعد على عزبه:  بجهة ، مواشى

 برقم 20200203 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده عبدالصمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح -  375

 مصطفى محمد احمد محمد/ بملك -جعيف قرية:  بجهة ، وموبيالت سنترال عن 25034

 مكتب عن 25322 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار محمود على محمد -  376

 بشاره محمد الحق جاد مياده/ بملك -غربال خليفه ارض:  بجهة ، ومقاوالت هندسى

 تجارة عن 25367 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكى محمد السنوسى محمد -  377

 زكى محمد السنوسى/  بملك - سنطيس:  بجهة ، معادن خردة

 محل عن 25397 برقم 20200224 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق محمد حسن محمد حسن -  378

 عطيه محمد عطيه عفيفى/  بملك - نكال جزيره:  بجهة ، اعالف

 عن 25052 برقم 20200204 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالزين عبدالحفيظ محمد محمود -  379

 ابوالعنين غازي ابوالعنين عون/ بملك -حمور زاوية:  بجهة ، زراعية ومستلزمات مبيدات

 اصالح عن 25112 برقم 20200209 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هندى نعناع منير عماد -  380

 حسين امين محمد احمد/ بملك -العبور شارع:  بجهة ، الكهربائية االجهزة انواع جميع

 عن 25127 برقم 20200209 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب يوسف عبدالوهاب احمد -  381

 يوسف محمد مريم/ بملك -بسيوني منشاة قرية:  بجهة ، بالمستشفيات خاصة توريدات مكتب



 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

 تبمك عن 25132 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل محمود صبرى اسالم -  382

 **** العرجاوى محمود امين سميه/  بملك -(  سلبقا قطب السيد)  غزالة أبو المشير شارع:  بجهة ، الغير لحساب سيارات إيجار

 محطة عن 25162 برقم 20200211 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد لطفى عزه -  383

 وشريكه فهمي عبدالعزيز/ بملك -التوفيقية:  بجهة ، زراعية حاصالت وتعبئة فرز

 محطة عن 25162 برقم 20200211 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد لطفى عزه -  384

 بنها تجارى سجل مكتب 64597 برقم ومقيد 2007-11-13 في 3217 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، زراعية حاصالت وتعبئة فرز

 ابراج ندا فريد شارع بالعنوان الزراعية الحاصالت وتغليف وتعبئة عمومية وتوريدات تجارية وتوكيالت وتصدير استيراد بنشاط

 سند محمد نجيه/ بملك -(ج) برج االمل

 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(    الرشيدى احمد محمد اسماعيل) والصناعة للتجارة الرشيدى -  385

 البسيونى على احمد محمد/  بملك - اورين - الكوم عزب:  بجهة ، خضروات ثالجة عن 25184 برقم 20200212

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   فرفور محمد عبدالجواد سمير محمد)  النارية الدراجات و التوكتوك لتجارة فرفور معرض -  386

 - الند دريم قاعة بجوار - الدلنجات طريق أول:  بجهة ، توكتوك معرض عن 25186 برقم 20200212 فى قيد ، 20000.000

 **** الحمراوى عبدالجليل احمد مصطفى/  بملك

 بيع عن 25208 برقم 20200213 فى قيد ، 180000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقلد ابراهيم محمد عبدهللا محمد -  387

 ابوالخير ابراهيم مصطفى محمد/  بملك - الطبرانى قريه ب 120:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 عن 25459 برقم 20200227 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حويش قطب محمد عبدالودود عادل -  388

 المحافظة عام ديوان حماده كوم ومدينة مركز/ بملك -عبدالعزيز بن عمر مدرسة امام عرابي شارع:  بجهة ، ساعات واصالح بيع

 مغسلة عن 25458 برقم 20200227 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رسالن محمد رجب عادل -  389

 رسالن محمد رجب احمد/  بملك -  الدينى المعهد ش من متفرع ابوالسعد ش:  بجهة ، مالبس

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  بالل محمد ابراهيم رجب محمد) السيارات لزيوت بالل -  390

/ بملك - اسكندرية مصر طريق 106 الكيلو:  بجهة ، وشحومات زيوت وبيع سيارات زيوت تغيير عن 25452 برقم 20200226

 بالل محمد ابراهيم جمعه

 عن 25481 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف اشرف منار/ د صيدلية -  391

 الشريف عطيه محمود اشرف/ بملك -البريجات:  بجهة ، صيدلية

 عن 25454 برقم 20200227 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنور عبده صبحى رضا -  392

 عالم شحاته فتحى/ بملك -51 رقم عقار افالقه كوبري بجوار فوده احمد شارع:  بجهة ، منزلية وادوات مفروشات

 خدمات عن 25088 برقم 20200205 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد محمد رجب فرج -  393

 رزق سالم عاطف/ بملك - اسكندرية شارع:  بجهة ، محمول

 معرض عن 25163 برقم 20200211 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميخائيل راتب طلعت طارق -  394

 ****** ميخائيل راتب طلعت/  بملك - الدائرى الطريق:  بجهة ، سيارات

 مالبس عن 25230 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالى كامل سمير فادى -  395

 بخيت على كامل سمير/ بملك -سالم صالح شارع:  بجهة ،( العسكرية المالبس عدا فيما) جاهزة

 حظيرة عن 25270 برقم 20200217 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عبدالستار فرحات باسم -  396

 ***** عبدالبصير عباده منى/  بملك - االف العشر:  بجهة ، مواشى

 تعبئة عن 25290 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد معوض رمزي مينا -  397

 **** جاد معوض رمزى/  بملك - المركب خط - رضوان عزبة:  بجهة ، منظفات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 25291 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنداوى على محمد عبدالمنعم -  398

 راغب بهنسي سعد سهام/ بملك -القناطر كوم قافله عثمان بيومي عزبة:  بجهة ، دواجن مزرعة

 عن 25325 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد سيد فتحى احمد -  399

 مرسى/ بملك -خضر مرسى عزبة الحاجر طريق قمحه:  بجهة ، ومستلزماتها الزراعية الصوب وتصنيع زراعية صوب مستلزمات

 خضر بهنسى مرسى محمد

 عن 25340 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى حسن  محمد حسن محمود -  400

 احمد سيد ابراهيم جابر/  بملك - االبتدائيه العوجا مدرسه شارع 27 عقار:  بجهة ، نخاله و اعالف تجاره

 برقم 20200220 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   سيف محفوظ محمود هراس)  للتوريدات سيف -  401

 محفوظ محمود محمد محمود/  بملك - بذور 11 قرية:  بجهة ، حيوانية اغذية توريدات عن 25344

 ، كافيتيريا عن 25435 برقم 20200226 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سعيد مجدى محمد -  402

 ***** معروف عبدهللا سعد خميس/  بملك - األول الحى - التجارى السوق 6 رقم محل - النوبارية:  بجهة

 عن 25424 برقم 20200225 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الضهيري عبدهللا ماهر على حمدى -  403

 عبدهللا ماهر على/ بملك -الحمراء ابياء:  بجهة ، وتصدير حبوب تجارة

 عن 25166 برقم 20200211 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاكر مرعى محمد محسن هبه -  404

 ***** قمبر محمد حسن رشيدة/  بملك - 38 رقم عقار - التحرير شارع:  بجهة ، صحية أدوات

 ، سنترال عن 25154 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان احمد شعبان نوره -  405

 عبدالجواد طلعت صفوت/  بملك - النوبارية - كارفود اول حى:  بجهة

 عن 25153 برقم 20200210 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين كامل فاروق محمد -  406

 محمد حسين كامل فاروق/ بملك - لوقين -مرجان:  بجهة ، غذائية مواد حفظ ثالجة

 عن 25153 برقم 20200210 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين كامل فاروق دمحم -  407

 غرفة تجارى سجل مكتب 25153 برقم ومقيد 2020-2-10 في 965 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، غذائية مواد حفظ ثالجة

 محمد حسين كامل فاروق/ بملك -لوقين مرجان بالعنوان البان معمل بنشاط دمنهور

 عن 25216 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليوى عبدالرحيم عطيه سعدهللا -  408

 مزروع مصطفى عبده احالم/  بملك - بذور 11 القرية - الرئيسى الشارع:  بجهة ، لحام ورشة

 و بيع مركز عن 25228 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس محمد وحيد محمد -  409

 عصر محمد عبدالسيد زايد/  بملك - البستان مؤسسه:  بجهة ، لقاحات و بيطريه ادويه تداول

 عن 25261 برقم 20200217 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عبدالخالق ابراهيم احمد -  410

 ***** الدفراوى سالم شحاته شريف/  بملك - الهدى مسجد بجوار البحر شارع - سعد عزبة:  بجهة ، رخام ورشة

 مكتب عن 25343 برقم 20200220 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمولى على صافى جمال -  411

 خميس عبدالمولى على صافى/  بملك - حمور زاويه - الورثه عزبه:  بجهة ، تصدير و استيراد

 عن 25287 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار اسماعيل عبدالمقصود نادر -  412

 ابوشاكر مبروك احمد حسن/ بملك -ناصر مدرسة شارع:  بجهة ،( الجاهزة المالبس عدا فيما) جاهزة مالبس محل

 مبيدات عن 25298 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود مساعد مرعى مساعد -  413

 النجار حميده عبدالحليم ناصف على/ بملك -ابوالعطا قرية مدخل 100-24 خط 420 رقم عقار:  بجهة ، زراعية افات

 عن 25333 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم درباله السيد عبدالستار -  414

 عبدالسالم درباله السيد/  بملك - االف العشره - الثالث التفتيش:  بجهة ، البان و تسمين مواشى حظيره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 25334 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان عبدالفضيل عبدالحميد عبدالفضيل -  415

 عبدالفضيل عبدالحميد عبدالرازق/  بملك - هللا نصر خليل عزبة:  بجهة ، اللبن وانتاج للتسمين مواشى حظيرة عن

 عن 25411 برقم 20200225 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عبدالعزيز على محمود -  416

 سالم قطب عبدالعزيز على/ بملك -هالل بنى كفر:  بجهة ، اعالف

 عن 25069 برقم 20200204 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن علوانى عبدالكريم عبدالعزيز -  417

 ***** حسن علوانى عبدالكريم/  بملك - 9/6 ابيس:  بجهة ، تموين و بقالة

 عن 25072 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد حلمى صفوت احمد -  418

 ****** حسن محمد حلمى وليد/  بملك - األول الحى - التجارى السوق - النوبارية:  بجهة ، كافيتيريا و مطعم

 عن 25393 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق عوض زاهى احمد -  419

 عبدالرحيم محمد امنيه/  بملك -  عوض ع:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 25031 برقم 20200203 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شمس خلف ابراهيم احمد -  420

 ******* الدين شمس خلف ابراهيم/  بملك - المزاد أرض:  بجهة ، عامة مقاوالت

 مبيدات عن 25026 برقم 20200203 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زامل عبده محمد عبده -  421

 جامع احمد نبيل/ بملك -الوفائية:  بجهة ، زراعية

 عن 25289 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب اسماعيل على محمد منى -  422

 رجب بدالفتاحع محمد منصور محمد رضا/ بملك -بيبان اول الجيار محمود عزبة:  بجهة ، سيراميك معرض

 مكتب عن 25316 برقم 20200219 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالفضيل خميس فرج -  423

 ***** زكرى عبدالمولى عطاهللا السيد/  بملك - نوار مسجد أمام نوار عزبة كوبرى:  بجهة ، داخلية سفريات

 عن 25138 برقم 20200210 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات جمعه محمد/  د صيدلية -  424

 ****** بدوى مصطفى عبدالحميد حامد/  بملك - الحلفاية دسونس:  بجهة ، صيدلية

 عن 25170 برقم 20200211 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور عبدالعليم الدين صالح محمود -  425

 ***** منصور عبدالعليم الدين صالح/  بملك - رية ابو منشأة:  بجهة ، تموين

 رخام ورشه عن 25174 برقم 20200211 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زويده جميل كارم احمد -  426

 زويده شعبان جميل كارم/ بملك -البلد افالقة قرية:  بجهة ،

 عن 25278 برقم 20200218 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر عبدالجواد ابوبكر عبدالستار -  427

 عبدالغني ابوزيد مصطفى/ بملك -بيتك ابنى 296 عقار:  بجهة ، المصانع لوازم معدات صناعية توريدات مكتب

 تربية عن 25282 برقم 20200218 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد عبدالهادى شعبان مستور -  428

 ابوالنور سعد عبدالهادى شعبان/ بملك -النمرية:  بجهة ، مواشى

 عن 25306 برقم 20200219 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه عبدالفتاح عباس عبدالفتاح -  429

 خليفه عبدالفتاح عباس/ بملك -ابوالخاوى:  بجهة ، فراوله وتوريد تجهيز

 معرض عن 25368 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض رضوان كامل حمدى -  430

 ياقوت عباده ماهر/  بملك - الخيرى طريق - قرطسا:  بجهة ، موبيليا

 مواشى حظيرة عن 25387 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود محمد داود سليم -  431

 **** داود محمد داود قطب/  بملك - العطف:  بجهة ،

 ، بقالة عن 25202 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عوض فتحى منصوره -  432

 ******* على علوانى سعد متولى/  بملك - المنيا نظاره تبع جبران ابو:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مقلة عن 1571 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمالك بسطه فرج مكرم -  433

 ****** عبدالمالك بسطه فرج نادى/  بملك - عاشور عزبة:  بجهة ، للتصدير المجهز السودانى و اللب إلنتاج

 مقلة عن 1571 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمالك بسطه فرج مكرم -  434

 و تعبئة و حبوب تجارة و تصدير و استيراد مكتب/  لنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، للتصدير المجهز السودانى و اللب إلنتاج

 198 برقم أودع - عبدالمالك بسطه فرج نادى/  بملك- عاشور عزبة/  كائن - الزراعية الحاصالت تجهيز و تصنيع و تغليف

 ***** البحيرة غرفة سجل 2009-2-16 بتاريخ

 عن 25431 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعلى احمد راشد مصطفى محمد -  435

 احمد راشد حامد/ بملك -الشرقية بلقطر عيسى اوالد نجع:  بجهة ، مواشي تجارة

 مكتب عن 25099 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد محمود فوزى -  436

 حسن السعيد على مروه/  بملك - الرحمن مسجد شارع 12 العقار:  بجهة ، زراعيه مخلفات و اعالف توريدات

 عن 25095 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشباسي دياب محروس محمد هانى -  437

 مجموعة صغيرة وكاله والفاكهة للخضر الجملة وسوق التصنيعية الزراعية السلعية البورصة مشروع:  بجهة ، وفاكهة خضار وكالة

 بالبحيرة المصرية التجارية الغرفة/ بملك -26 رقم( ح)

 عن 25095 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشباسي دياب محروس محمد هانى -  438

 بنشاط دمنهور تجارى سجل مكتب 73558 برقم ومقيد 2014-5-18 في 1619 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، وفاكهة خضار وكالة

 الشباسي دياب محروس محمد/ بملك -الفروجي شارع 19 شبرا بالعناون -موبيليا معرض

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   السماحى عبدالعزيز احمد هناء) الكهربائية للمقاوالت الحمد مكتب -  439

 السماحى عبدالعزيز احمد عبدالعزيز/  بملك - النجيلة:  بجهة ، كهربائية مقاوالت مكتب عن 25245 برقم 20200216

 عن 25254 برقم 20200217 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح محمد ابراهيم مصطفى -  440

 **** هندى مكين أنور مصطفى/  بملك - بنين اإلعدادى مدرسة أمام هندى عزبة:  بجهة ، خردوات و مكتبة

 بيع عن 25353 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم منصور صالح ابوبكر -  441

 ****** عبدالفتاح الكومى فوزى/  بملك - حفص - الجديدة السكة:  بجهة ، تكاتك و موتوسيكالت

 عن 25421 برقم 20200225 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد مصطفى الدامى -  442

 ***** الطنيخى بسيونى عامر بسيونى/  بملك - الحجناية - الزراعى القاهرة اسكندرية طريق:  بجهة ، حلويات مصنع

 عن 25062 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز -  443

 **** عبدالعزيز يوسف االسالم سيف/  بملك - سليمان قرية - النوبارية:  بجهة ، بقالة

 بيع عن 25070 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف محمد غنيم عبدالفتاح -  444

 شريف محمد غنيم/  بملك - بذور 11 قريه:  بجهة ، خرده

 عن 25402 برقم 20200224 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسومى عبدالنبى حسن محمد -  445

 الصاوى عبداللطيف السيد/  بملك - شبراخيت طريق قراقص:  بجهة ، جزارة

 افرنجي فرن عن 25017 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سعد محمد اسالم -  446

 عبدالحميد السيد شعبان فتحي/ بملك -اللحوم 19:  بجهة ،

 25381 برقم 20200224 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى هللا فتح احمد عبدالعزيز ساميه -  447

 **** قنديل اسماعيل عبدالعال محمد/  بملك - الضهرية كنيسة:  بجهة ، تموينية بقالة عن

 مكتب عن 25388 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طرفه حماده على سعيد محمد -  448

 ***** قنديل على محمد ليلى/  بملك - خليل ابو:  بجهة ، عمومية مقاوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و حدايد عن 25363 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق حامد جمعه صالح -  449

 ****** ابراهيم هللا نصر امل/  بملك - آالف العشرة - السنترال شارع:  بجهة ، بويات

 عن 25467 برقم 20200227 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى محمد الشافعى كمال مبروك -  450

 محمد الشافعى كمال ومحمد محمد الشافعى كمال رمضان/  بملك - الرئيسية المعركة قرية السوق ش:  بجهة ، محمول خدمات

 محمد الشافعى كمال واسماء الشافعى

 عن 25478 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالال عبدالقادر حمدى ايهاب -  451

 الشوالى محمد حسن محمد عبدالرحمن/ بملك -عبدالناصر جمال شارع من المتفرع الزهراء شارع:  بجهة ، محمول اكسسوار

 ، لهبقا عن 25121 برقم 20200209 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه عبدالمنعم خليفه احمد -  452

 خليفه عبدالمنعم خليفه/ بملك -68 الكيلو عفان بن عثمان -الكبير المسجد شارع 91 العقار -النوبارية:  بجهة

 25195 برقم 20200212 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجايح عبدالرحمن زكي حمدى عمرو -  453

 عاشور ابراهيم احمد/ بملك -البالستيك مصنع شارع:  بجهة ، مقاوالت مكتب عن

 سوبر عن 25281 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نظير صموئيل الهام يوسف -  454

 حسانين عبدالغفار سعيد/ بملك -النخيل ارض:  بجهة ، ماركت

 عن 25297 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسن رضا محمد فتحى -  455

 رضا محمد محمود/ بملك -الفرج كوم:  بجهة ، مواشي تربية حظيرة

 عن 25307 برقم 20200219 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالرحمن عبدالفضيل مسعد -  456

 ******** سالم عبدالعليم عبدالستار صقر/  بملك - الغيته:  بجهة ، دواجن بيع

 ورشه عن 25308 برقم 20200219 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالحافظ عيد جمعه -  457

 اسماعيل عبدالحافظ عيد/ بملك -الحاصل كوم:  بجهة ، حدادة

 عن 10666 برقم 20200213 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعمان عبدالمحسن نعمان عالء -  458

 ***** نعمان عبدالمحسن نعمان محمد/  بملك - إلياس عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 10666 برقم 20200213 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعمان عبدالمحسن نعمان عالء -  459

 - الفتاح عبد حسن الفتاح عبد فوزيه/  بملك_  الياس عزبه/  كائن - عامة مقاوالت/  لنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، مواشى حظيرة

 ***** البحيرة غرفة سجل 2016-1-28 بتاريخ 296 برقم أودع

 عن 254444 برقم 20200226 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس ابو على عبدالكريم احمد -  460

 **** يونس ابو على عبدالكريم/  بملك - األمير محلة:  بجهة ، غذائية مواد توريد و توزيع و تجارة

 مكتب عن 225439 برقم 20200226 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه على عطيه محمد -  461

 جوده حسنين عطيه على محمد/ بملك -الرئيسية الرابعة ابيس:  بجهة ، عامة مقاوالت

 عن 25090 برقم 20200206 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج عبدالمعطى عاطف محمود -  462

 والده بواليه الحوفى عبدهللا محمد احمد/ بملك- الراهبات شارع اول:  بجهة ، قطاعى اقمشة تجارة

 عن 25097 برقم 20200206 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالونيس عطيه سعيد محسن -  463

 عطيه سعيد عالء/ بملك -العاص بن عمرو قرية:  بجهة ، وفاكهة خضراوت توريدات مكتب

 مركز عن 25199 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دراز السيد زكريا السيد هبه -  464

 دراز السيد زكريا السيد/ بملك -العنب نكال قرية -عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، بيطرية ادوية وتداول بيع

 غسيل عن 25215 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن فوزى شعبان -  465

 عبدالفتاح على محمد شادية/  بملك - التعمير مصنع بجوار:  بجهة ، وتشحيم



 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

 تجاره عن 25217 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنطور محمد ابراهيم على -  466

 العبد امين عبدالحليم سمير/  بملك - العالى السد شارع 5 العقار:  بجهة ، مالبس

 عن 25065 برقم 20200204 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واعر سلومه عبدالعظيم هديه -  467

 *********** عبدالقادر جابر هللا جاب/  بملك - الياسينية:  بجهة ، مواشى حظيرة

 مكتب عن 25079 برقم 20200205 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه مخيمر محمد احمد -  468

 فوده عبدالقادر عفاف/ بملك -حماده منشاة:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 عن 25386 برقم 20200224 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج مدين على دمحم وائل -  469

 محمد فوزى محمد/  بملك - الدين بدر كوبرى أمام - الناظر أرض:  بجهة ،(  العسكرية المالبس عدا فيما)  جاهزة مالبس مصنع

 **** محمد

 25023 برقم 20200202 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنكوش محمد عبدالمؤمن محمد ناديه -  470

 محمد عبدالمؤمن فؤاد جمال/ بملك -بذور الثامنة البريد مكتب شارع:  بجهة ، وخردوات مكتبة عن

 مقاوالت عن 25312 برقم 20200219 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعيرى مالك خيرى عاصم -  471

 سليمان طه محمد سعديه/  بملك - ابوعبدهللا مسجد خلف 8 شارع:  بجهة ، عموميه

:  بجهة ، بقاله عن 25319 برقم 20200220 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه على احمد على -  472

 صالح عبدالعظيم اسماعيل محمد/  بملك - دمين سيدى

 و زيوت عن 25394 برقم 20200224 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر ابراهيم صبحى ربيع -  473

 عمر ابراهيم صبحى/  بملك - عقاب ع:  بجهة ، شحوم

 حظيرة عن 25012 برقم 20200202 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالكريم ابراهيم كامل سالم -  474

 عبدالكريم ابراهيم كامل/ بملك -التحرير شمال -ابودراع:  بجهة ، مواشي

 عن 25036 برقم 20200203 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى عبدالحفيظ محمود محمد -  475

 ****** الخولى سعد شوقى محمد/  بملك - الحبشى منشأة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 اصالح عن 25117 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهاب محمد اسماعيل على -  476

 شهاب اسماعيل على محمد/ بملك -الصديق ابوبكر قرية -النوبارية غرب:  بجهة ، كاوتش

 إصالح عن 25140 برقم 20200210 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل عليوه عبدهللا حسن -  477

 ****** احمد غنام عطا رفعت/  بملك - شاهين عمر قرية:  بجهة ، كهربائية أجهزة

 تجارة عن 25147 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدهللا محمد جمعه -  478

 **** محمد عبدالحفيظ محمد/  بملك - شوشة ابو زاوية:  بجهة ، حبوب

 بذور عن 25176 برقم 20200211 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته عطيه خلف احمد -  479

 عبدالسميع عبدالحكم ثروت/ بملك -صالح عبدالمجيد طريق:  بجهة ،( بذور تجارة)

 عن 25283 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض حسين ابراهيم عوض جابر -  480

 غيث عبدالسميع ادريس ياسر/ بملك -المعلمين نادى بجوار الجديد العهد شارع:  بجهة ،( الجاهزة المالبس عدا فيما) جاهزة مالبس

 تصدير عن 25301 برقم 20200218 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على معبد فوزي محمود -  481

 معداوى رشيد ابوالحمد كرم/ بملك -المرسى عبدالمجيد قرية:  بجهة ، الزراعية الحاصالت وتجارة

 معرض عن 25440 برقم 20200226 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عبدالفتاح على مرفت -  482

 الحشاش حبيب اسماعيل/ بملك -طرابمبا تبع اللقانى عزبة:  بجهة ، سيارات



 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

 فرز محطة عن 5072 برقم 20200226 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عشم عبده سعد مسعد -  483

 عبده سعد مسعد ابانوب/ بملك -عاشور عزبة:  بجهة ، زراعية حاصالت وتجهيز وتغليف

 فرز محطة عن 5072 برقم 20200226 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عشم عبده سعد مسعد -  484

 غرفة تجارى سجل مكتب 5072 برقم ومقيد 2012-1-29 في 91 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، زراعية حاصالت وتجهيز وتغليف

 عبده سعد مسعد ابانوب/ بملك -عاشور عزبة بالعنوان وتصدير استيراد بنشاط دمنهور

 عن 25433 برقم 20200226 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد عبدالسيد احمد هشام -  485

 ابواحمد السيد عبد محمد نادية/ بملك -شراره عزبه:  بجهة ، االلبان وانتاج للتسمين مواشي حظيرة

 عن 25475 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود عوض محمد مصطفى اسالم -  486

 علي عبدالعزيز سالم نادية/ بملك -العلوي الكوبري بجوار المسين:  بجهة ،( وفاكهة ضارخ بيع) فكهاني

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  العريان كامل عبدالمجيد صبرى) السيارات غيار قطع لتجارة العريان -  487

 كامل بعدالمجيد رضا/ بملك -بذور الرابعة اللحوم مدخل الفتح قرية:  بجهة ، سيارات غيار قطع عن 25093 برقم 20200206

 سليمان

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  العريان كامل عبدالمجيد صبرى) السيارات غيار قطع لتجارة العريان -  488

 مكتب 25093 برقم ومقيد 2020-2-6 في 862 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، سيارات غيار قطع عن 25093 برقم 20200206

 سليمان كامل عبدالمجيد رضا/ بملك -بذور الرابعة اللحوم مدخل الفتح قرية بالعنوان مغسله بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل

 عن 25214 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر ابراهيم على جابر خديجه -  489

 ******** شعبان محمد عائشة/  بملك - عامر منشية:  بجهة ، مواشى حظيرة

 ، بقاله عن 25242 برقم 20200216 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد اسماعيل طاهر محمد -  490

 عبدالقادر محمد ابراهيم/ بملك -صقر زاوية:  بجهة

 ثالجة عن 25251 برقم 20200216 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم يوسف جميل بسمه -  491

 عطيه مرقص ذكى يوحنا/ بملك -والتعمير االنشاء بعد الجديد السوق امام المحجر شارع:  بجهة ، وتجميد تبريد خضار

 مكتب عن 25330 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد محمود فوزى -  492

 حسن السعيد على مروه/  بملك - الرحمن مسجد شارع 12 العقار:  بجهة ، زراعية ومخلفات اعالف توريدات

 معرض عن 25331 برقم 20200220 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتمان سليمان السعيد نور -  493

 حماده احمد سعيد محمد محمد/  بملك - المحروق الحجر:  بجهة ، موتوسيكالت

 تجهيز مطبخ عن 19383 برقم 20200225 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه حسيني عنتر حاتم -  494

 -النادى دوران حموده محمد حارة بالعنواون كشري مطعم بنشاط 2016-12-18 في 7008 برقم مودع رئيسي:  بجهة ، كشرى

 الجزار احمد يوسف رمضان عالء/ بملك

 تجهيز مطبخ عن 19383 برقم 20200225 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه حسيني عنتر حاتم -  495

 حرب خليفة كامل احمد/  بملك - العبارة - مظهر ابراهيم شارع:  بجهة ، كشرى

 عن 25416 برقم 20200225 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين درويش السيد سعيد -  496

 **** النعمانى مصطفى محمد احمد/  بملك - الشمالى الكفاح:  بجهة ، تروسيكالت و سيارات غيار قطع و إكسسوارات

 تجهيز مطبخ عن 19383 برقم 20200225 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه حسيني عنتر حاتم -  497

 ايوب حافظ احمد سناء/  بملك - التوبة مسجد بجوار عرابى احمد شارع فى كائن كشرى مطعم بنشاط فرع له:  بجهة ، كشرى

 البحيرة غرفة سجل 19383 برقم وقيد 2018-10-28 بتاريخ 5722 برقم مودع

 عن 25423 برقم 20200225 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد محمد عطيه جبريل احمد -  498

 ******* محمد عطيه رمضان صبحى/  بملك - البهى:  بجهة ، مقاوالت



 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

 عن 25437 برقم 20200226 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابو على محمد محمود محمد -  499

 إلهام/  بملك - 289 عمارة األول السكنى الحى 12 شقة - النوبارية:  بجهة ، زراعية مستلزمات توريد و زراعية معدات تأجير

 ***** هنداوى محمود هنداوى

 عن 25238 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب منصور محمد منصور -  500

 سليمان امام جابر محمد/ بملك -سليمان قرية -النوبارية:  بجهة ، محمول خدمات

 محل عن 25276 برقم 20200218 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادالحد ابراهيم شعبان خميس -  501

 ****** عوض محمد عوض عبدالمنعم/  بملك - آالف العشرة - اللحوم 19 قرية:  بجهة ، رى و تنقيط مواسير و خراطيم

 برقم 20200217 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عمر مبروك مبروك عبدالعزيز محمود -  502

 ***** عبيد مكرم منار/  بملك - رمسيس شارع 9 العقار:  بجهة ،(  العسكرية المالبس عدا فيما)  جاهزة مالبس عن 25268

 عن 25327 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود عبدهللا عبدالاله محمد على -  503

 عماره ابراهيم شفيق عبدالعظيم احمد/  بملك - النوباريه ثانى حى 547 عقار - النوباريه:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 25324 برقم 20200220 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الدين جالل محمد تيسير -  504

 الفقى احمد حمدون رجب/ بملك -القديم السوق ارض:  بجهة ، مفروشات

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  بيومى عبدالعزيز عبدالحميد محمد) السيارات لتجاره كار بيومى -  505

 سالم محمد عمر لطيفه/  بملك - البستان:  بجهة ، سيارات معرض عن 25336 برقم 20200220

 25357 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادى عبدالشفيع عبدالستار محمد -  506

 ***** عبدالهادى عبدالشفيع عبدالستار/  بملك - النجيلى:  بجهة ، عمومية مقاوالت مكتب عن

 مكتب عن 25358 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن صادق حسن عليا -  507

 ***** رسالن حسن صادق حسن/  بملك - الفيروز قرية:  بجهة ،(  قانونا به المسموح حدود فى)  تصدير

 عن 25463 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان قمرالدولة ابوزيد طارق -  508

 ابراهيم احمد خالد احمد/ بملك -بورسعيد شارع:  بجهة ، معدات غيار قطع توريد

 عن 25197 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحو مبروك محمد فوزى محمد -  509

 الحو مبروك محمد فوزي/ بملك -العنب نكال قرية المطافى شارع 1:  بجهة ، مواشي حظيرة

 اكسسورات عن 25248 برقم 20200216 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى حسن سعيد اسماء -  510

 عاشور محمد احمد احمد/  بملك - االول الحى كارفور - النوباريه:  بجهة ، تجميل ادوات و

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس  كهربائية واجهزة ادوات وتوريدات عمومية مقاوالت مكتب  ،  شركة   وشريكه قطب محمود محمد احمد -  1

:  بجهة ، كهربائية واجهزة ادوات وتوريدات عمومية مقاوالت مكتب عن ، 25350 برقم 20200223 فى ،قيدت 100000.000

 حسون السيد محمد امنيه/ بملك -الجديد دمنهور موقف -8 رقم بوابة امام 1 شقة 8 عمارة

 وتصنيع التجارية والتوكيالت االعالف واضافات البيطرية االدوية وتصنيع وتوزيع بيع  ،  شركة   وشركاه عسر محمد شركة -  2

 وتوزيع بيع عن ، 25464 برقم 20200227 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  التصدير وعموم الغير لدى ماسبق

 شارع:  بجهة ، التصدير وعموم الغير لدى ماسبق وتصنيع التجارية والتوكيالت االعالف واضافات البيطرية االدوية وتصنيع

 عبدالعال عمر محمد رجب محمد/ بملك -نجيب محمد شارع من متفرع



 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

 150000.000   مالها ،رأس  بالجملة وفواكه خضروات تجارة  ،  شركة   وشركاه عبدالمالك رمزي مرقص كرم شركة -  3

 بمشروع الجملة سوق 70 رقم( ب) وكالة:  بجهة ، بالجملة وفواكه خضروات تجارة عن ، 25010 برقم 20200202 فى ،قيدت

 بالبحيرة التجارية الغرفة/ بملك -الزراعية السلعية البورصة

 برقم 20200209 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  سيارات بيع  ،  شركة   شريكه و عبدالرحيم محمد جمال على -  4

 ***** علوانى محمد صبرى عمر/ بملك - بيس مدخل - الباسوس بجوار - الزراعى الطريق:  بجهة ، سيارات بيع عن ، 25135

 خارجها او مصر داخل الجماعية او الفردية السياحية الرحالت تنظيم  ،  شركة   وشركاه البسطويسي محمد محمود الشرنوبي -  5

 االمتعة نقل وتيسير السفر تذاكر صرف او بيع خدمات من بها يلحق وما واقامة نقل من بها يتصل ما وتنفيذ معينة لبرامج وفقا

 وجوية وبحرية برية من النقل وشركات والمالحة الطيران شركات عن الوكالة وكذلك المختلفة النقل وسائل على االماكن وحجز

 الرحالت تنظيم عن ، 25030 برقم 20200203 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  والليموزين السائحين لنقل ونهرية

 خدمات من بها يلحق وما واقامة نقل من بها يتصل ما وتنفيذ معينة لبرامج وفقا خارجها او مصر داخل الجماعية او الفردية السياحية

 الطيران شركات عن الوكالة وكذلك المختلفة النقل وسائل على االماكن وحجز االمتعة نقل وتيسير السفر تذاكر صرف او بيع

/ بملك -المحكمة شارع يناير 25 برج:  بجهة ، والليموزين السائحين لنقل ونهرية وجوية وبحرية برية من النقل شركاتو والمالحة

 البسطويسي محمود الشرنوبي الدين حسام

  غربية و شرقية مأكوالت مطعم  ،  شركة   حربى محروس نعيم فاروق عمرو شريكه و عبدالعال خداش محمد عمرو شركة -  6

 شارع:  بجهة ، غربية و شرقية مأكوالت مطعم عن ، 25390 برقم 20200224 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس

 ***** محمود محمد على/  بملك - علوى األول الدور 2 مدخل - المأمون الخليفة

   مالها ،رأس  تجميل ومستحضرات طبيه مستلزمات تجارة  ،  شركة   وشريكه حاتم عبدالرحمن سامى مصطفى -  7

 2 رقم العقار:  بجهة ، تجميل ومستحضرات طبيه مستلزمات تجارة عن ، 25055 برقم 20200204 فى ،قيدت 100000.000

 الغزولي عبدالفتاح الدين حسام/ بملك -الفكرية المدرسة شارع االنتصار شارع

 25406 برقم 20200225 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  تموينية بقاله  ،  شركة   وشريكه كحله محمد حمدى عالء -  8

 كحله محمد محمد حمدى/ بملك -ابيوقا:  بجهة ، تموينية بقاله عن ،

 األدوات تجارة و البقالة و العطارة و الغذائية المواد توزيع و تجارة  ،  شركة   شريكته و هللا جاب محمد حسين انور محمد -  9

 األثاث جميع و أنواعها بجميع الغذائية السلع تجارة و المنزلية الكهربائية واألجهزة أنواعها بجميع اإلضاءة متعلقات و الكهربائية

 بجميع المعمارية الديكورات و التشطيبات و األلومنيوم قطاعات و الديكور مستلزمات و الصحية األدوات و المنزلى و المكتبى

 المواد توزيع و تجارة عن ، 25161 برقم 20200211 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   العقارى التسويق و أنواعها

 تجارة و المنزلية الكهربائية واألجهزة أنواعها بجميع اإلضاءة متعلقات و الكهربائية األدوات تجارة و البقالة و العطارة و الغذائية

 و األلومنيوم قطاعات و الديكور مستلزمات و الصحية األدوات و المنزلى و المكتبى األثاث جميع و أنواعها بجميع الغذائية السلع

 على سعد سمير/  بملك - العدل قرية - النوبارية:  بجهة ، العقارى التسويق و أنواعها بجميع المعمارية الديكورات و التشطيبات

***** 

 برقم 20200227 فى ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس  وتموين بقالة  ،  شركة   وشريكها سعد احمد السيد امانى شركة -  10

 فايد احمد السيد مشالي/ بملك -الجمل ظهر:  بجهة ، وتموين بقالة عن ، 25479

  السيارات إيجار و إستبدال و شراء و بيع  ،  شركة   عبدهللا حامد صبرى نوره شريكتها و عبدهللا حامد صبرى نورهان -  11

:  بجهة ، السيارات إيجار و إستبدال و شراء و بيع عن ، 25405 برقم 20200224 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس

 ***** حمد عبدهللا حامد صبرى/  بملك - النوبارية غرب - الصحراوى القاهرة إسكندرية طريق 71 الكيلو - النوبارية

   مالها ،رأس  التصدير وعموم الزراعية والحاصالت االدخنة توريد  ،  شركة   وشريكه عياد محمود السعيد محمد محمد -  12

 عقار:  بجهة ، التصدير وعموم الزراعية والحاصالت االدخنة توريد عن ، 25374 برقم 20200224 فى ،قيدت 50000.000

 الجندى محمد نبيل محمد وسام/ بملك -كريم محمد شارع أ 11 رقم

  الغذائية المواد و الخضروات  تعبئة و تجهيز و فرز  ،  شركة   شريكه و بركات عبدالرحمن احمد عالء لصاحبها البركات -  13

 ، الغذائية المواد و الخضروات  تعبئة و تجهيز و فرز عن ، 25407 برقم 20200224 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس

 ******* راضى ابو عبدالحميد السيد محمد هيثم/  بملك - يونس منشية - المصمودى:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  وتوزيعه الخبز انتاج  ،  شركة(   وشركاه عبداللطيف حامد شمس) كامل الى مخبز -  14

 على عبداللطيف محمد/ بملك -غطاس بركة - حبيب على قرية:  بجهة ، وتوزيعه الخبز انتاج عن ، 25148 برقم 20200210

 رسالن

 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس  ماركت ميني  ،  شركة   وشريكها عبدالونيس احمد صبحى هند شركة -  15

 جبر حسن حلمى محمد حسن/ بملك -النخيل ارض:  بجهة ، ماركت ميني عن ، 25385 برقم 20200224

 10000.000   مالها ،رأس  وتموين بقالة  ،  شركة   حماده عبدالسالم محمد رشا وشريكته حماده عبالسالم محمد غزال -  16

 حماده عبدالسالم محمد/  بملك - اللحوم 19 القريه:  بجهة ، وتموين بقالة عن ، 25426 برقم 20200225 فى ،قيدت

 ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   الزراعية والماكينات االالت تجارة  ،  شركة   وشركاه ميخائيل حنا لحظى مجدى -  17

 حنا اسعد لحظى رومانى/ بملك -بغداد قرية:  بجهة ، الزراعية والماكينات االالت جارةت عن ، 25419 برقم 20200225 فى

 ميخائيل

 فى ،قيدت 12000.000   مالها ،رأس  مفروشات تجارة  ،  شركة   شريكته و الحرفه سعد حمدى كريم شركة -  18

 الحداد عطيه عبده مرسى/  بملك - المساحة مديرية الهندسة شارع 2:  بجهة ، مفروشات تجارة عن ، 25415 برقم 20200225

***** 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   3234:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد ابو محمد سالمه سالم   - 1

 نهائيا التجارة وترك التجارى النشاط انعدام

 شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   21417:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغزولى عبدالسالم ابوالمكارم وفاء   - 2

 ****** نهائيا التجارة ترك و التجارى النشاط إلنعدام  السجل

 شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   8228:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد ابو محمد سالمه ابراهيم خالد   - 3

 نهائيا التجارة وترك التجارى النشاط انعدام  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200202 تاريخ فىو ،   13759:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته عبدالجواد فاطمه   - 4

 نهائيا التجارة وترك التجارى النشاط انعدام

 تم   20200202 تاريخ وفى ،   18092:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض محمد عوض كامل محمد سوريا   - 5

 ******* نهائيا التجارة ترك و التجارى النشاط إلنعدام  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   22808:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمود محمد محمود   - 6

 ****** نهائيا التجارة ترك و التجارى النشاط إلنعدام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   36:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المسيرى عبدالمحسن فتحى عزت   - 7

 نهائيا النشاط وانعدام التجارة لترك المحو تم

 شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   5044:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بعجر الفتاح عبد الصاوى شادية   - 8

 النشاط النعدام  السجل

 شطب/محو تم   20200206 تاريخ وفى ،   3574:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحفيظ عبد رياض نصر فرحات   - 9

 النشاط النعدام  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200209 تاريخ وفى ،   14663:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عشرى عبدالفتاح عاشور   - 10

 نهائيا التجارة وترك التجارى النشاط انعدام

  السجل شطب/محو تم   20200209 تاريخ وفى ،   4995:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المرشدى شبل حسن صالح   - 11

 ***** نهائيا التجارة ترك و التجارى النشاط إلنعدام

 تم   20200209 تاريخ وفى ،   6686:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شوشه محمد عبدالمقصود الصافى احمد   - 12

 طالنشا النعدام  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200209 تاريخ وفى ،   1552:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصعيدى احمد رجب اسماء   - 13

 النشاط النعدام

 شطب/محو تم   20200210 تاريخ وفى ،   3101:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رسالن على عبداللطيف سعيد   - 14

 وشركاه حامد شمس/  لشركة المحل وال التاجر لوفاة المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   13291:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحميد عبد فتحى على فتحى   - 15

 نهائيا التجارة وترك التجارى النشاط انعدام  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   18330:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد وادي محمود ناديه   - 16

 نهائيا التجارة وترك التجارى النشاط انعدام

   20200211 تاريخ وفى ،   19581:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلطان عبدالفضيل عبدالحميد عبدالرازق نصر   - 17

 ***** نهائيا التجارة ترك و التجارى النشاط إلنعدام  السجل شطب/محو تم

  السجل شطب/محو تم   20200212 تاريخ وفى ،   10655:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قابيل السيد فوزى شوق   - 18

 ****** نهائيا التجارة ترك و التجارى النشاط إلنعدام

 تم   20200212 تاريخ وفى ،   5047:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار احمد سيد ابراهيم احمد سيد تهانى   - 19

 نهائيا النشاط وانعدام التجارة لترك السجل هذا محو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200213 تاريخ وفى ،   7645:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم فرج عماد ماري   - 20

 النشاط النعدام

  السجل شطب/محو تم   20200213 تاريخ وفى ،   6514:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ميدعبدالح صالح خيريه   - 21

 نهائيا التجارة وترك النشاط انعدام

  السجل شطب/محو تم   20200216 تاريخ وفى ،   25099:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد السيد محمود فوزى   - 22

 نهائيا التجارة وترك التجارى النشاط انعدام

 شطب/محو تم   20200218 تاريخ وفى ،   20337:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم طحاوى عبدالستار يسرى   - 23

 ******* نهائيا التجارة ترك و التجارى النشاط  إلنعدام  السجل

   20200218 تاريخ وفى ،   10498:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   فرج حسين محمد محمود مروه) للدواجن المروه   - 24

 ***** نهائيا التجارة ترك و التجارى النشاط إلنعدام  السجل شطب/محو تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20200219 تاريخ وفى ،   7673:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى ابراهيم رجب رمضان   - 25

 نهائيا النشاط وانعدام التجارة لترك المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200219 تاريخ وفى ،   15125:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد غيث عبدالسالم عالء   - 26

 نهائيا التجارة وترك التجارى النشاط انعدام  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20200220 تاريخ وفى ،   6545:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يعقوب على محمد على   - 27

 نهائيا النشاط وانعدام التجارة لترك المحو

 تم   20200220 تاريخ وفى ،   19811:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالقادر عبدالحافظ ابراهيم محمود   - 28

 نهائيا النشاط وانعدام التجارة لترك المحو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200220 تاريخ وفى ،   12703:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على حسن محمد حسن   - 29

 النشاط النعدام

 تم   20200220 تاريخ وفى ،   12411:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عويس على الجواد عبد محمد عطية   - 30

 النشاط النعدام  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200220 تاريخ وفى ،   14742:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشبانى محمد حامد احمد   - 31

 فقط الرئيسي على النشاط واقتصار للفرع بالنسبة النشاط انعدام

 شطب/محو تم   20200223 تاريخ وفى ،   23666:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوسيف مستور هليل عبدهللا   - 32

 ***** نهائيا التجارة ترك و التجارى النشاط إلنعدام  السجل

 تاريخ وفى ،   5511:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(  عوض اسماعيل محمد عبداللطيف نهى)  الوادى زهرة   - 33

 ******* نهائيا التجارة ترك و التجارى النشاط إلنعدام  السجل شطب/محو تم   20200223

 تم   20200223 تاريخ وفى ،   5511:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض اسماعيل محمد عبداللطيف نهى   - 34

 ******* نهائيا التجارة ترك و التجارى النشاط إلنعدام  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20200223 تاريخ وفى ،   6703:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القاضى حسين الحميد عبد نادر   - 35

 النشاط النعدام  السجل

 تم   20200224 تاريخ وفى ،   3444:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قنديل اسماعيل العال عبد محمد سمير   - 36

 نهائيا التجارة وترك التجارة النشاط انعدام  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20200224 تاريخ وفى ،   14295:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالوهاب احمد عبدالمقصود عال   - 37

   السجل

  السجل شطب/محو تم   20200225 تاريخ وفى ،   15852:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلمان محمد على أحمد   - 38

 نهائيا التجارة وترك التجارى النشاط انعدام

  السجل شطب/محو تم   20200225 تاريخ وفى ،   5183:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حماده عبدالسالم محمد رشا   - 39

 بالسجل قيدهم وتم حماده عبدالسالم محمد رشا وشيكته حمادة عبدالسالم محمد عزال/  لشركة المحل وال التجارة لترك المحو تم

 25426 برقم بالبحيرة التجارية بالغرفة التجارى

 شطب/محو تم   20200225 تاريخ وفى ،   6735:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعفان حمدى محمود جمال سماح   - 40

 ****** نهائيا التجارة ترك و التجارى النشاط إلنعدام  السجل

 تم   20200225 تاريخ وفى ،   23053:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صقر محمد محمد ابراهيم صالح محمد عمرو   - 41

 ****** نهائيا التجارة ترك و التجارى النشاط إلنعدام  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفى ،   23016:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(  العطار محمود عبدالوهاب عزت) التوريدات و للمقاوالت العطار   - 42

 ******** نهائيا التجارة ترك و التجارى النشاط إلنعدام  السجل شطب/محو تم   20200226 تاريخ

  السجل شطب/محو تم   20200226 تاريخ وفى ،   2239:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حامد احمد خلف ناصر   - 43

 نهائيا التجارة وترك التجارى النشاط انعدام

 شطب/محو تم   20200226 تاريخ وفى ،   12679:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا على محمود الشحات محمد   - 44

 نهائيا التجارة وترك التجارى النشاط انعدام  السجل

 تم   20200227 تاريخ وفى ،   18017:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  لقوشة محمد عبدالعزيز الدين عالء   - 45

 نهائيا النشاط وانعدام التجارة لترك المحو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   12895:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هجرس محمد محمد أمل   - 46

 نهائيا النشاط وانعدام التجارة لترك المحو تم

 شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   14690:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النوحى يوسف صبرى سمر   - 47

 النشاط النعدام  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  2452 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دغيدي عاطف محمد سعيد صفاء -  1

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

 المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  7430 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البخشوان عبدالسالم حامد محمد طارق -  2

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

,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  20564 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مقاليه احمد حسن على اسماعيل -  3

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

 رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  22976 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعظيم عبدالمجيد عبدالعظيم عبدالمجيد -  4

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  24520 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قرقور عبدالحميد كمال حاتم -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  24901 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود عاشور فرج حنان -  6

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  24853 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحمن صديق الشحات عبير -  7

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

,  المال رأس تعديل تم  20200203 ، تاريخ وفي  9264 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته قطب حامد جمال رامى -  8

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

,  المال رأس تعديل تم  20200203 ، تاريخ وفي  14409 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عالءالدين حسين خلف -  9

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  24525 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قنديل شحات على صابر عادل -  10

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

,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  23908 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عشرى عبدهللا عطيه فايز حبشى -  11

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

,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  20222 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطاهللا عبدالعاطى عطاهللا احمد -  12

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

,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  18379 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجاج عبدالحميد حمدى محمود -  13

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

 رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  23730 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السرجانى عبدالعال احمد فرج ابراهيم -  14

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

,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  24153 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد عبدالسالم هيمابرا منى -  15

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

,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  17580 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجالى عبدالقادر جابر وكيل -  16

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200206 ، تاريخ وفي  21106 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طبل مصطفى محمد وليد -  17

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200209 ، تاريخ وفي  24268 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد ابوالحمد فراج امل -  18

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200209 ، تاريخ وفي  17856 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرنوبي محمد حسن عونى -  19

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

,  المال رأس تعديل تم  20200210 ، تاريخ وفي  12421 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصعيدى احمد محمد سلوى -  20

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200210 ، تاريخ وفي  23781 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زغلوله محمد احمد عصام -  21

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20200210 ، تاريخ وفي  24926 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هريدى عبدالمنعم اسماء/ د صيدلية -  22

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

,  المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  4798 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى عمر محمد محمد اشرف -  23

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

,  المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  4798 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى عمر محمد محمد اشرف -  24

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

 رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  6644 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد اللطيف عبد محمود صابر محمد -  25

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

 رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  13620 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مفتاح عبدالحميد عبدالرازق عبدالعزيز -  26

  جنيه  10000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  23399 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوعماره عبدالقادر احمد عزيزة -  27

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  18493 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالوهاب اسماعيل احمد محمود -  28

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

,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  24652 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم عبدالعزيز عبدالعليم عماد -  29

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  24823 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيدان عطيه ابراهيم عايده -  30

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  24275 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مطاوع احمد عبدالرحمن رمضان -  31

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

,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  3247 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه حسن راشد محمد محمود -  32

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

,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  4798 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى عمر محمد محمد اشرف -  33

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

,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  4798 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى عمر محمد محمد اشرف -  34

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200216 ، تاريخ وفي  13488 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد صقر فرج خميس -  35

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200216 ، تاريخ وفي  9608 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل محمد عثمان فخرى عثمان -  36

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200216 ، تاريخ وفي  14615 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غراب محمد لطفى حسام -  37

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20200216 ، تاريخ وفي  18944 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطالميسى ابراهيم محمد عزالرجال رضا -  38

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  20265 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العجمى قطب جمال ياسر -  39

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  20298 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المسيرى احمد على عمرو -  40

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  23424 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل مبروك حسين محمد ام -  41

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

,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  22605 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمايم حسن محمد فتحى احمد -  42

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

,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  24473 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالعيله صبحى احمد رضا -  43

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

,  المال رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  16553 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كتات مصطفى عادل محمد احمد -  44

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

,  المال رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  16909 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مهدى محمد مرتضى حسين -  45

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير 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

,  المال رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  17331 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوسيف حبيب سمير ابراهيم -  46

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

,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  15761 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشوبكى عبدهللا عبدالستار أيمن -  47

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

,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  2180 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هيب ابو القوى عبد محمود عمرو -  48

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

 المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  9681 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصباغ كامل محمود الصافى محمود -  49

  جنيه  6000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  24863 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد رضا ابتسام -  50

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  23394 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حنفي السيد محمد محمد -  51

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  14377 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض اسماعيل جمال عماد -  52

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

,  المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  15125 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد غيث عبدالسالم عالء -  53

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  20728 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على رمضان سعد هدير -  54

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  23160 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن على حسن رضا اسامه -  55

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

 المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  24930 برقم قيده بقس ،، فرد تاجر  الحداد محمد عبدالحميد يحيى محمد -  56

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  10662 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  إبراهيم عبدالحفيظ عبدالسالم أحمد -  57

  جنيه  600000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  296 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى احمد السيد سمر -  58

  جنيه  48000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  14289 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض حسن رشاد حميده -  59

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  11788 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زعيتر محمد محمد الدين عالء -  60

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

,  المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  25270 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم عبدالستار فرحات باسم -  61

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

,  المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  20094 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بعيص ابراهيم رمضان محمد -  62

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

,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  24010 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمد ابراهيم عاشور -  63

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  13627 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حبيب على محمد على باسم -  64

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  3210 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صبرى محمد/ د صيدليه -  65

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  13045 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قريطم السيد محمد إبراهيم عبدالنبى إبراهيم -  66

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  13042 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العجيبى هليل الكريم عبد رمضان -  67

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

 ، تاريخ وفي  13042 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  العجيبي هليل عبدالكريم رمضان) العالمية للتجارة العجيبي -  68

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200226

,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  17684 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العجيبي خميس مبروك احمد هاله -  69

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

,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  16039 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر محمد زكى جميل محمد -  70

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

,  المال رأس تعديل تم  20200227 ، تاريخ وفي  5550 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسنين عباس الواحد عبد احمد -  71

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200227 ، تاريخ وفي  24053 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه حميده احمد بسمه -  72

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200227 ، تاريخ وفي  23368 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منيسى محمد حبيب احمد احالم -  73

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

,  المال رأس تعديل تم  20200227 ، تاريخ وفي  23368 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منيسى محمد حبيب احمد احالم -  74

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 23462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالشافى محمد محمود -  1

 ****** يونس حمد عبدالفتاح محمد/  بملك - الفرج كوم قرية - الطليمية خط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم الالفى رجب حمدى -  2

 ذكري محمد طه عاطف/ بملك -خضر صيدلية بجوار دمنهور الدلنجات طريق ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى عبدالمقصود عبدالقوى احمد -  3

 ***** موسى محمد  ربه عبد ابراهيم/  بملك - الجديد الموقف شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم فريد رجب شيماء -  4

 الحداد اسحق محمد حسام/ بملك -ابوالنور قرية -النوبارية ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعظيم عبدالفتاح على وليد -  5

 ****** عصر موسى السيد عصر/  بملك - رامى احمد مفارق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد احمد السيد محمود -  6

 ***** زايد محمد احمد حمدى/  بملك - لقانة منشأة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالفتاح زكريا حسن -  7

 اسماعيل عبدالفتاح زكريا عبدالفتاح/ بملك -دينار ام دسونس ،:   الـتأشير

 تم 20200202 تاريخ وفي 7249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم سيد على هانى(  اإلعالن و للدعاية هانى) -  8

 شرف محمد شعبان محمد/ بملك -القلعة الحبشى محمود شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالمنعم محمد محمد -  9

 حماد اسماعيل على عبدالوهاب/ بملك -االخضر الكوم الكبرى ممتاز عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 7430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البخشوان عبدالسالم حامد محمد طارق -  10

 الصحية اإلدارة مع سالم صالح شارع تقاطع -  1 رقم علوى الثالث الدور الجوهرة برج - الميزانة داير شارع ،:   الـتأشير وصف

 ***** عبدالفتاح سعد اسامه/ بملك -

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسيف على شحات محمد -  11

 ****** الكالف راضى ناصر/  بملك - الزمارنة بجواركوبرى اإلبراهيمية المنشية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد محمد فتحى قطب -  12

 ***** عبيد قطب محمد فتحى احمد/  بملك - القاهرة اسكندرية 72 الكيلو - النوبارية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالقادر يونس كارم -  13

 محمود جمعه عيد عبدالسالم/ بملك -الدلنجات دمنهور طريق المسين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 5455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى السيد محمد صبرى -  14

 ****** مهدى السيد محمد السيد/  بملك - المعدية - زرزارة - السالم قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 5455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى السيد محمد صبرى -  15

 ****** مهدى السيد محمد السيد/  بملك - المعدية - زرزارة - السالم قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سعد محمد اسالم -  16

 عبدالحميد السيد شعبان فتحي/ بملك -اللحوم 19 ،:   أشيرالـت

,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالغفار محمد عبدالغفار محمد -  17

 عاشور محمد احمد جمال/ بملك -كارفور مول اسفل -النوبارية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنكوش محمد عبدالمؤمن محمد ناديه -  18

 محمد عبدالمؤمن فؤاد جمال/ بملك -بذور الثامنة البريد مكتب شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم ابراهيم كامل سالم -  19

 عبدالكريم ابراهيم كامل/ بملك -التحرير شمال -ابودراع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 25016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن ابراهيم نورهان -  20

 سالم كامل منى/ بملك -المدينة وسط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كحيل حسن على محمد احمد -  21

 ***** حسن على محمد/  بملك - الغيتة ،:   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 20200203 تاريخ وفي 25034    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده عبدالصمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح -  22

 مصطفى محمد احمد محمد/ بملك -جعيف قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل عبدالمولى ابراهيم خميس وفاء -  23

 ***** دومه الصافى فتحية/  بملك - المستشفى شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 22683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى عبدالمجيد كامل ربيع -  24

 بنشاط دمنهو غرفة تجارى سجل مكتب 22683 برقم ومقيد 2020-2-3 في 778 برقم مودع اخر رئيسي له ،:   الـتأشير وصف

  على ناجى رمضان/ بملك -الشجاعة -النوبارية غرب بالعنوان اسمدة تجارة

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم مسعود محمد مصطفى -  25

 *******  عبدالسالم مسعود محمد احمد/  بملك - غرارة ابو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 22683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى عبدالمجيد كامل ربيع -  26

 على ناجى رمضان/ بملك -الشجاعة قرية -النوبارية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 22683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى عبدالمجيد كامل ربيع -  27

 بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 22683 برقم ومقيد 2019-8-5 في 4495 برقم مودع رئيسي له ،:   الـتأشير وصف

 السعداوى عبدالمجيد كامل محمد/ بملك -عبدالرقيب محمد قرية 124 -النوبارية بالعنوان زراعية مبيدات

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى على محمد ابراهيم تامر -  28

 ****** منسى على محمد ابراهيم/  بملك - السريع الطريق - الجديدة المنشية - الجيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البستاوى احمد مبروك حنان -  29

 شتا فريد لبيب عبدالعزيز/ بملك -عوانه كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزلبانى محمود عبدالسالم حلمى -  30

 جبر عفيفى حسن/  بملك  - الخدمه مركز بجوار المقريزى شارع من الحفناوى شارع - شبرا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا على مصطفى سعد محمد -  31

 ***** عبدهللا حلمى حلمى رجب/  بملك - التعمير و اإلنشاء خلف - قطب السيد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد هللا جاب حسن عبدربه -  32

 محمد سعد احمد/ بملك -الدولة امن خلف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس خلف ابراهيم احمد -  33

 ******* الدين شمس خلف ابراهيم/  بملك - المزاد أرض ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليف محمد رافت ابراهيم اميره -  34

  محمد عبدالعظيم عبدالاله/ بملك -عوانه كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25045    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد محمود احمد -  35

 السمخراطى حسن مرسى هدى/ بملك -الحكيم لقمان شارع والتعمير االنشاء خلف 12 رقم عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى عبدالحفيظ محمود محمد -  36

 ****** الخولى سعد شوقى محمد/  بملك - الحبشى منشأة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25038    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسمره احمد محمد احمد محمد -  37

 ابوسمره احمد مححمد احمد/ بملك -ابوقير. ق البنك عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا حامد ابوالنجا احمد مصطفى -  38

 ****** حامد ابوالنجا احمد/  بملك - األول الحى - 150 رقم عقار - النوبارية ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الغريب محمد احمد احمد -  39

 ***** سالم على محمد فتحى عمرو/  بملك - الحدائق - المطافى بجوار - سالم صالح شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25026    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زامل عبده محمد عبده -  40

 جامع احمد نبيل/ بملك -الوفائية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 20465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم رجب رجب محمد -  41

 عبئةت بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 20465 برقم ومقيد 2020-2-3 في 770 برقم مودع اخر رئيسي له ،:   الـتأشير

 جمعه شندى عنيات/ بملك -الجراج خلف بالعنوان غذائية مواد وتغليف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على امام قطب عبدالحميد -  42

 مهينه احمد على احمد/ بملك -الطود ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى كيالني حسن سامى -  43

 الصاوى كيالني حسن/ بملك -عالم حسن السابعة 1 حتاتة قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 25042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد حسين سمير -  44

 شعبان محمد عبدالنبي احمد/ بملك -اشو كوم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 20465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم رجب رجب محمد -  45

 جمعه شندى عنيات/ بملك -الجراج خلف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 20465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم رجب رجب محمد -  46

 تجارة بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 20465 برقم ومقيد 2019-1-23 في 516 برقم مودع رئيسي له ،:   الـتأشير

  عبداللطيف محمد عبدالعزيز احمد/ بملك -ابوصماده بالعنوان عطارة

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم متولى ابراهيم محمد -  47

 عبدالرازق عبدالعزيز سعد عازه/ بملك -صقر زاوية -البالمون ،:   الـتأشير وصف

 فوص,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 17554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد عيد محمود العزيز عبد -  48

 ******* حمد عيد محمود/  بملك - الجارحى تلة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 12091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كويله احمد محمد احمد -  49

 ***** قنديل عبدالروؤف عبدالحليم سالم/  بملك - هللا جاب عامر محمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 7874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى محمود خيري احمد -  50

 عبدالمعطى محمود خيري محمود/ بملك -صقر زاوية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 7874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى محمود خيري احمد -  51

 بيع معرض بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 7874 برقم ومقيد 2014-9-15 في 1552 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير

 عبدالهادى مسعود عبدالهادى/ بملك -صقر زاوية بالعنوان سيارات

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فام زخارى فتحى صبرى -  52

 ابوعيانه عبدالشهيد سريه/ بملك -القبلي المزلقان شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام سليمان امام جابر محمد -  53

 ابراهيم محمود طارق/  بملك - سليمان قريه - النوباريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 12091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كويله احمد محمد احمد -  54

 ***** قنديل عبدالروؤف عبدالحليم سالم/  بملك - هللا جاب عامر محمد شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25047    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، الجمل محمد محمد عبدالعاطى ايمن -  55

 عبدالمنعم احمد سعيد عبدالوهاب مخلص/ بملك -الكبرى ممتاز عزبة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدهللا السيد عبدهللا -  56

 عبدهللا ابراهيم عبدهللا السيد السيد/ بملك -الكنايس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابرهيم عبدالمجيد محمد فايز احمد -  57

 ****** خليل محمد احمد حسنى محمد/  بملك - الجيش شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عبدالفتاح عبدهللا جمال -  58

 يوسف عبدالفتاح عبدهللا مسعد/ بملك -مكرم عمر قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25057    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسعيفه عبدالحليم عبدالعظيم سامح -  59

 ابوسعيفه عبدالحليم عبدالعظيم/ بملك -الغربية بلقطر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف محمد غنيم عبدالفتاح -  60

 شريف محمد غنيم/  ملكب - بذور 11 قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عبدالحميد محمد اسامه -  61

 ***** عامر محمد عبدالحميد محمد/  بملك - سليمان سيدنا قرية - النوبارية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 24826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويد حسانين محمد سعيد -  62

 **** حسانين محمد جالل/  بملك - النجاح مزرعة - ابوطاحون قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني محمد لطفى وليد -  63

  الشربيني محمد لطفى انغام/ بملك -نوار مسجد بجوار رياض عبدالمنعم شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد حلمى صفوت احمد -  64

 ****** حسن محمد حلمى وليد/  بملك - األول الحى - التجارى السوق - النوبارية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 7874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى محمود خيرى احمد -  65

 ثالجة بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 7874 برقم ومقيد 2020-2-4 في 804 برقم مودع اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 عبدالمعطى محمود خيري محمود/ بملك -صقر زاوية بالعنوان وفاكهة خضار

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25065    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واعر سلومه عبدالعظيم هديه -  66

 *********** عبدالقادر جابر هللا جاب/  بملك - الياسينية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر سفيو عبدالمنصف رامى -  67

 ***** على احمد ابراهيم محمد/  بملك - شحاته سيدى - الليثى احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز -  68

 **** عبدالعزيز يوسف االسالم سيف/  بملك - سليمان قرية - النوبارية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالزين عبدالحفيظ محمد محمود -  69

 ابوالعنين غازي ابوالعنين عون/ بملك -حمور زاوية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 18146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مهلل محمود حامد اسماء -  70

 عبدالحميد عبدالعظيم وفاء/  بملك - العالى السد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فول ابو على اسماعيل احمد -  71

 ***** حزين احمد سيد سعيد عالء/  بملك - الوفائية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر مصطفى مصطفى كمال ثريا -  72

 ****** عبدالقادر محمد ابراهيم/  بملك - التحرير شمال - سالمال ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد شحاته سعيد كريم -  73

 ******* الكفراوى حامد شحاته سعيد/  بملك - الجديدة المنشية - غرابيل نجع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب ناجى عبدالقادر رؤف -  74

 شكر محمد عبدالرحمن/ بملك -التحرير شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابويوسف عبدالسميع كمال ايمن -  75

 شاهين موسى عبدالباقى فايزه/ بملك -الجراج عزبة حسانين مجدى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد محسن ياسمين -  76

 الدمياطى حسين محمد زكريا/ بملك -النجيله ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوجبل عبدالواحد صبحى محمد -  77

 ابوجبل محمود عبدالواحد صبحى/ بملك -المستجدة ابيس عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جلفاف ابراهيم بهنسي ابراهيم شيمان -  78

 جلفاف ابراهيم بهنسي ابراهيم احمد/ بملك -البلد البيضا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار على على ابراهيم سعيد -  79

 ***** عبدالغفار على ابراهيم على/  بملك - دفشو - ةالعكريش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 12091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كويله احمد محمد احمد -  80

 و بطاريات تجارة)  وهو الرئيسى النشاط لنفس فرع ليصبح 2018-5-9 بتاريخ 2840 برقم المودع النشاط تعدل ،:   الـتأشير

 **** قنديل عبدالروؤف عبدالحليم سالم/  بملك- هللا جاب عامر محمد شارع/  ليصبح عنوانه وتعدل(  إطارات

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سعد سعيد حنان -  81

 فرج مهران صبحى حمزه/ بملك -العدل قرية - النوبارية ،

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن علوانى عبدالكريم عبدالعزيز -  82

 ***** حسن علوانى عبدالكريم/  بملك - 9/6 ابيس ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين عبدالسالم ابوالعنين عبدالسالم -  83

 **** ابوالعنين عبدالسالم ابوالعنين/  بملك - بذور 11 قرية ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجى احمد محفوظ ايهاب -  84

 حسن عبدالحميد محمد ابراهيم/ بملك -سنطيس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 25063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشماوى عطيه محمد عطيه -  85

 عشماوى على عطيه محمد نجيب/ بملك -ابيس السبعين عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 16869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيداحمد عبدالفتاح حسن هانى -  86

 ***** محمد عطيه عبدالقادر زيد ابو/  بملك - سنفا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 25080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبي سليمان اسماعيل رجب احمد -  87

 عبدالنبي سليمان اسماعيل رجب/ بملك -زمران كوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 25084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى محمد محمد محمد -  88

 مطير على شفيق سونيا/ بملك -المناشلة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 24011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قالده جرجس ابراهيم نادى -  89

 قالده جرجس ابراهيم/ بملك -المهدية السالم رواد -الصعايدة عزبة ،:   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 20200205 تاريخ وفي 25079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه مخيمر محمد احمد -  90

 فوده عبدالقادر عفاف/ بملك -حماده منشاة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 19860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مؤمن قاسم عثمان سعدهللا -  91

 قاسم عثمان قاسم محمد/ بملك -االرشاد خلف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 23730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرجانى عبدالعال احمد فرج ابراهيم -  92

 ***** سالم عبدالحميد عبدالجيد حمادة/  بملك - الطبى المركز منطقة - الدراوية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 25086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حافظ انور هانى -  93

 ***** محمود مصطفى محمد ابراهيم/  بملك - مصر بنك بجوار - هللا جاب عامر محمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 25085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عثمان مشرف رحمه -  94

 ***** مداح السيد محمد عصام/  بملك - مول بالزا - 35 رقم محل - النوبارية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 3321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم كمال ناصر -  95

 الملهطانى عبدالعليم دومه مرزوقة/ بملك -الشوكة تبع شريدح عزبة ،:   الـتأشير

 25078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  مرسى هريدى ابراهيم هريدى)  األلبان و التسمين و الحيوانى لإلنتاج هريدى -  96

 ****** ابراهيم احمد محمد فتحى/  بملك - النمرية - الخرشا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 21958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزالن ابراهيم شوقى اسامه -  97

 غزالن عوض عبدالفتاح جميل/ بملك -لقانه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 24011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قالده جرجس ابراهيم نادى -  98

 حظيرة بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 24011 برقم ومقيد 2020-2-5 في 844 برقم مودع اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 قالده جرجس ابراهيم/ بملك -المهدية السالم رواد الصعايدة عزبة بالعنوان تسمين مواشي

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 24023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عيسى صبحى نادر -  99

 ل كما محمد نجالء/ بملك -الكبير المسجد خلف االحمر عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 25087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكي شفيق منير وائل -  100

 زكي شفيق منير/ بملك -خيري منشية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 25083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلحه السيد محمد سيد -  101

 ***** محمد سعد صالح/  بملك - التحرير - الجراج - حسانين مجدى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 17580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجالى عبدالقادر جابر وكيل -  102

 عبدالقادر جابر هللا جاب/ بملك -الياسينية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 25081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفرماوى محمد عبدالمنعم مصطفى -  103

 ****** السميع محمد هشام/  بملك - الصهاريج عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 9733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أبوجالله محمد إسماعيل هاشم -  104

  الثالثة الصناعية المنطقة 11 القطعة 9 بلوك بالعنوان 00 برقم ومقيد 00 برقم مودع اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 25088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد محمد رجب فرج -  105

  رزق سالم عاطف/ بملك - اسكندرية شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 25089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهرة ابوالمعاطى عبدهللا عبدالناصر -  106

 بركه السيد حسن على محمود/ بملك -الغربية ابناء الجعار ،:   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 20200206 تاريخ وفي 25099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمود فوزى -  107

 حسن السعيد على مروه/  بملك - الرحمن مسجد شارع 12 العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 15336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمد نبيل محمد -  108

 مواد تجارة بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 15336 برقم ومقيد 202-2-6 في 875 برقم مودع اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 زهران عبدالفتاح محمد نبيل/ بملك -سنطيس بالعنوان -خام بالستيك

 وفي 25093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( العريان كامل عبدالمجيد صبرى) السيارات غيار قطع لتجارة العريان -  109

 كامل بعدالمجيد رضا/ بملك -بذور الرابعة اللحوم مدخل الفتح قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ

 سليمان

 وفي 25093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( العريان كامل عبدالمجيد صبرى) السيارات غيار قطع لتجارة العريان -  110

 مكتب 25093 برقم ومقيد 2020-2-6 في 862 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ

 سليمان كامل عبدالمجيد رضا/ بملك -بذور الرابعة اللحوم مدخل الفتح قرية بالعنوان مغسله بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشباسي دياب محروس محمد هانى -  111

 رقم( ل) مجموعة صغيرة وكاله والفاكهة للخضر الجملة وسوق التصنيعية الزراعية السلعية البورصة مشروع ،:   الـتأشير وصف

  بالبحيرة المصرية التجارية الغرفة/ بملك -62

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشباسي دياب محروس محمد هانى -  112

 معرض بنشاط دمنهور تجارى سجل مكتب 73558 برقم ومقيد 2014-5-18 في 1619 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير وصف

 الشباسي دياب محروس محمد/ بملك -الفروجي شارع 19 شبرا بالعناون -موبيليا

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج عبدالمعطى عاطف محمود -  113

 والده بواليه الحوفى عبدهللا محمد احمد/ بملك- الراهبات شارع اول ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العريان كامل عبدالمجيد صبرى -  114

 سليمان كامل عبدالمجيد رضا/ بملك -بذور الرابعة اللحوم مدخل الفتح قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العريان كامل عبدالمجيد صبرى -  115

 بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 25093 برقم ومقيد 2020-2-6  في 863 برقم مودع اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف

 سليمان كامل عبدالمجيد رضا/ بملك -بذور الرابعة اللحوم مدخل الفتح قرية بالعنوان سيارات غيار قطع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 15336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمد نبيل محمد -  116

 زهران عبدالفتاح محمد نبيل/ بملك -سنطيس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 15336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمد نبيل محمد -  117

 معرض بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 15336 برقم ومقيد 2017-10-12 في 4086 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير

 زهران عبدالفتاح محمد نبيل/ بملك -سنطيس بالعنوان السيارات لتجارة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على سامى خالد -  118

 داود عبدالرحمن عبدالفتاح محمود/  بملك - السعد ابو بنزينه بجوار امبو كوم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشباسي دياب محروس محمد هانى -  119

 رقم( ح) مجموعة صغيرة وكاله والفاكهة للخضر الجملة وسوق التصنيعية الزراعية السلعية البورصة مشروع ،:   الـتأشير وصف

  بالبحيرة المصرية التجارية الغرفة/ بملك -26

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشباسي دياب محروس محمد هانى -  120

 معرض بنشاط دمنهور تجارى سجل مكتب 73558 برقم ومقيد 2014-5-18 في 1619 برقم مودع رئيسي ،:   ـتأشيرال وصف

 الشباسي دياب محروس محمد/ بملك -الفروجي شارع 19 شبرا بالعناون -موبيليا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد السيد كرم -  121

 عبدالمعطى احمد سعدهللا عصام/ بملك -الغيته ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االعصر منيب محمد ممدوح محمد -  122

 جعوان مرسى سعد رفعت/ بملك -الصحابة مسجد خلف الجديد الشارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد رياض حلمى احمد -  123

 دياب عبدالحليم حسن محمد/ بملك -غازي سيدى -الطويله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 17305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزالن توفيق حسين توفيق -  124

 البدوى عوض محمد وجيهة/ بملك -لقانه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم ابراهيم فرج عبدالرحمن -  125

 عشماوى عالم مصطفى السيد/ بملك -رياض عبدالمنعم شارع من متفرع شارع -االسكندرية شارع 4 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد ابراهيم طارق -  126

 عبدالرحمن عبدالرؤف احمد/ بملك -الناقة شارع الدفراوى عزبة -شبرا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المصيلحى السعيد محمد -  127

 ابوالعال السيد عبدالمطلب احمد/ بملك -عثمان العزيز شارع 3 رقم محل -شبرا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد السيد السيد محمود -  128

 سالم محمد كمال محمد/ بملك -الشعراوى الشيخ مسجد بجوار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوى محمود احمد عبير -  129

 شرشر عوض عبدالسالم محمد/  بملك - الجديد الموقف ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجر عطيه مسعود فاطمه -  130

 النجار عبدالجليل ابراهيم عبدالمجيد/ بملك -صقر زاوية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشباسي دياب محروس محمد هانى -  131

 رقم( ب) مجموعة صغيره وكاله والفكاهة للخضر الجملة وسوق التصنيعية الزراعية السلعية البورصة مشروع ،:   الـتأشير وصف

  بالبحيرة التجارية الغرفة/ بملك 2

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25095    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشباسي دياب محروس محمد هانى -  132

 معرض بنشاط دمنهور تجارى سجل مكتب 73558 برقم ومقيد 2014-5-18 في 1619 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير وصف

 الشباسي دياب محروس محمد/ بملك -الفروجي شارع 19 شبرا بالعناون -موبيليا

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالونيس عطيه سعيد محسن -  133

  عطيه سعيد عالء/ بملك -العاص بن عمرو قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 25105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقده احمد محمود سمير -  134

  حنفى سالم بهنسى احمد/  بملك - القديم السوق ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ذكى محروس مروه -  135

 كحيل حسن ذكى محروس/   بملك - اسكندريه ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلومه عثمان على عبدالفتاح عادل -  136

 ***** بدوى ميمون عبداللطيف عبدالحكيم/  بملك - حمور زاوية - سلطان عمر عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 23552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد عبدالعزيز السعيد عبدالعزيز -  137

 بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 23552 برقم ومقيد 2020-2-9 في 901 برقم مودع تابع فرع ،:   الـتأشير وصف

 السعيد عبدالعزيز السعيد/ بملك -البستان مؤسسة بالعنوان سيارات معرض



 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 20200209 يختار وفي 25109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسن فرغلى حسن -  138

 هللا جاب محمد محمود حسن فرغلي/ بملك -البستان -صالح خليل عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده صافى شحاته فرحات -  139

 قطب مصطفى ابراهيم على/ بملك -الميزانه عرابي احمد شارع 22 ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاشه عبداللطيف محمود عبداللطيف احمد -  140

 عكاشة عبداللطيف محمود عبداللطيف/ بملك -حراره عكاشة عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النهر واعر محمد فرج سالم -  141

 الفقي محمد سعيد/ بملك -البستان -النهر عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقاوى عالم صبره عماد -  142

 بهلول محمد عبدالمنعم سمير/ بملك -المنتزه شارع من فرعى شارع ،:   الـتأشير

 تم 20200209 تاريخ وفي 25108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( بساده رزق ويصا مجدى) النباتي للفحم مجدى -  143

 محمد محمود حسن فرغلي/ بملك -البستان -صالح خليل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحى عبدالعزيز عبدالحى محمد -  144

 ******** عبدالعزيز سامى خالد/  بملك - الفرج كوم - عبدالحى عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25125    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالمجيد بركات ياسر -  145

 مرسى احمد رفعت عزوز/ بملك -ابوالريش بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب محمد اسماعيل على -  146

 شهاب اسماعيل على محمد/ بملك -الصديق ابوبكر قرية -النوبارية غرب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 23552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد عبدالعزيز السعيد عبدالعزيز -  147

 السعيد عبدالعزيز السعيد/ بملك -البستان مؤسسة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 22869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم ابراهيم على السيد على -  148

 غذائية مواد وتوزيع تجارة بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 22869 برقم ومقيد 915 برقم مودع اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 المغربي خميس خميس السيد جميل/ بملك -الميزانة داير شارع بالعنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسخرون متوشلح نجيب وليم -  149

 حبيب بسخرون متوشلح نجيب/ بملك -البستان -صالح عبدالمجديد عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال عبدالستار احمد محمد -  150

 عوض على حامد محمود/ بملك -زياد بن طارق شارع 102 -شرنوب ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق عذب يسين اسماعيل -  151

 صديق عزب يسن ابراهيم/ بملك -البستان صالح خليل عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم مصطفى سالم عادل خميس -  152

 ****** سعدية منصور عبده فادية/  بملك - اسمانيا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 22869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم ابراهيم على السيد على -  153

 خميس خميس السيد جميل/ بملك -الميزانة داير شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 22869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم ابراهيم على السيد على -  154

 مقاوالت بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 22869 برقم ومقيد 2019-8-25 في 4820 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير

 طاهر محمود داليا/ بملك -القزاز معمل بالعنوان وانشاءات عامة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوابى دمين جمعه دمين احمد -  155

 ***** شوابى دمين جمعه دمين/  بملك - نكال جزيرة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 15659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالغني عطيه هللا نصر -  156

 النجار مصطفى محمود محمد خيري/ بملك -الصحراوى مصر اسكندرية طريق 81 الكيلو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 16428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم محمد جمال على -  157

 ***** عبدالمنعم احمد سعد عبير/  بملك - اشو كوم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاروق حامد/  د صيدلية -  158

 ****** محمد عطيه محمد فاروق/  بملك - بيبان ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب يوسف عبدالوهاب احمد -  159

 يوسف محمد مريم/ بملك -بسيوني منشاة قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شناف ابو انصارى عبدالمالك فتحى -  160

 ***** شناف ابو أنصارى عبدالمالك/  بملك - الزراعية علوبة جمعية - المهرك أطيان ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى محمد محمد عبدالمقصود حماده -  161

 هنداوى محمد عبدالمقصود على/ بملك -االبعادية -الطنيخي عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحاجرى مصطفى عبدالفتاح عبدالفتاح سهام -  162

 ****** النمر ابراهيم احمد السيد اشرف/  بملك - األنعام ششت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عطيه جابر عطيه -  163

 ***** السيد فضل محمود احمد/  بملك - قها مصنع خلف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 15659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عبدالغنى عطيه نصرهللا -  164

 سيارات غيار قطع بيع بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 2020-2-9 في 931 برقم مودع تابع فرع ،:   الـتأشير وصف

 النجار مصطفى محمود محمد خيري/ بملك -الصحراوى اسكندرية مصر طريق 81 الكيلو -النوبارية بالعنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هندى نعناع منير عماد -  165

 حسين امين محمد احمد/ بملك -العبور شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توماس بطرس حلمى تريز -  166

 يعقوب منصور زكي ايوب/ بملك -القديم السوق ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالمنعم خليفه احمد -  167

 خليفه عبدالمنعم خليفه/ بملك -68 الكيلو عفان بن عثمان -الكبير المسجد شارع 91 العقار -النوبارية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل محمود صبرى اسالم -  168

 **** العرجاوى محمود امين سميه/  بملك -(  سلبقا قطب السيد)  غزالة أبو المشير شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر امين محمد رمضان احمد -  169

 ***** عبدالحميد محمود حنفى محمود/  بملك - عزت سمير شارع - الحدائق زهراء 22 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود مسلم فايز محمد -  170

  مسلم عكوش حسام/ بملك -بطورس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسطاورو صليب سعد بيشوه -  171

  محمد محمد الهام/ بملك -البغدادى شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 25119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفخرانى حسن عبدالقادر ثناء -  172

 الفرنوانى محمد حسن/ بملك -ادفينا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنانى حسن عادل اشرف -  173

 ابراهيم احمد سمير احمد/ بملك -نسيم شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 22403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عبدالوهاب معروف ابراهيم -  174

 عبدالعظيم السيد احمد/ بملك -االول الحى 153 عمارة 11 رقم محل النوبارية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 22403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عبدالوهاب معروف ابراهيم -  175

 بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 22403 برقم ومقيد 2019-7-14 في 4017 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير وصف

 ابوسالم على محمد محمد/ بملك -1 شقة 153 عقار بالعنوان عمومية مقاوالت مكتب

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد عبدالعزيز عثمان -  176

 ***** الدين تاج عبدالمعطى عبدالمنعم هويده/  كبمل - ادفينا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب سنوسى مهنا عبدالكريم -  177

 ****** عاشور محمد عبدالرازق محمد اشرف/  بملك - الثانى الحى مول 18 رقم محل - النوبارية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين كامل فاروق محمد -  178

  محمد حسين كامل فاروق/ بملك- لوقين مرجان ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين كامل فاروق محمد -  179

 بالعنوان غذائية مواد حفظ ثالجة بنشاط 25153 برقم ومودع 2020-2-10 في 966 برقم مودع اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف

  محمد حسن كامل فاروق/ بملك -لوقين مرجان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد سعد جابر -  180

 ابراهيم محمد سعد احترام/ بملك -الغيتة الطود ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد سعد جابر -  181

 عالفه بنشاط االسكندرية غرفة تجارى سجل مكتب 20432 برقم ومقيد 2015-5-24 في 3072 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير

  2 رقم محل علوانى رزق منزل بجوار الرئيسي الشارع الجويره القديم العرب برج بالعنوان ومحاصيل

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان زايد عبدالرحمن محاسن -  182

 خليفه عيد عبدالشهيد احمد/ بملك -الثاني الحى -مول بالزا 75و 73 رقم محلين -النوبارية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى عبدالعزيز سعد احمد -  183

 سالم عبدالرؤف عبدهللا محمد/ بملك -البستان كوبرى بجوار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى عبدالعزيز سعد احمد -  184

 استيراد مكتب بنشاط دمنهور تجارى سجل مكتب 67023 برقم ومقيد 2007-11-4 في 3444 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير

 قناوى عبدالعزيز سعد/ بملك -االصالح مساكن بالعنوان وتصدير

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحميد احمد الدين حسام -  185

 **** جمعه محمود سعيد محمد/  بملك -  اإلستاد مساكن - الشاذلى عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات جمعه محمد/  د صيدلية -  186

 ****** بدوى مصطفى عبدالحميد حامد/  بملك - الحلفاية دسونس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين كامل فاروق محمد -  187

 محمد حسين كامل فاروق/ بملك - لوقين -مرجان ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين كامل فاروق محمد -  188

 بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 25153 برقم ومقيد 2020-2-10 في 965 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير وصف

  محمد حسين كامل فاروق/ بملك -لوقين مرجان بالعنوان البان معمل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برسوم لبيب صبحى مجدى -  189

 ***** برسوم لبيب صبحى/  بملك - المهدية - حارس عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفني عبدالحافظ جمال اسماء -  190

 زايد حمد حفني عبدالحافظ جمال/ بملك -النجاح -مرتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصرى خميس جميل جمعه -  191

 ***** مصرى خميس جميل سالم/  بملك - الشقاف ابو قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عليوه عبدهللا حسن -  192

 ****** احمد غنام عطا رفعت/  بملك - شاهين عمر قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان احمد شعبان نوره -  193

  عبدالجواد طلعت صفوت/  بملك - النوبارية - كارفود اول حى ،:   الـتأشير

 20200210 تاريخ وفي 25143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الشرقاوى مدحا شعبان محمود)  للتوريدات الشرقاوى -  194

 ****** الشرقاوى عبدالرحيم سعيد فايز/  بملك - الحجناية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا محمد جمعه -  195

 **** محمد عبدالحفيظ محمد/  بملك - شوشة ابو زاوية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه على مسعود محمد -  196

 الشناوى عبدالسالم محمد/ بملك -ابوشوشه زاوية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى محمود السيد صبحى -  197

 على عثمان بسيوني سوسن/ بملك -الجامعة كوبري بجوار -االبعادي ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 25155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ محمد هللا فتح ابراهيم محمد -  198

 ابوسته محمد مصطفى طعمه -المعالم شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 22403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عبدالوهاب معروف ابراهيم -  199

  عبدالعظيم السيد احمد/ بملك -االول الحى 153 عمارة 11 رقم محل -النوبارية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين محى على محمد سعد شاديه -  200

 ***** الدين محى محمد سعد محمد/  بملك - إفالقه كوبرى بعد المحمودية شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر مرعى محمد محسن هبه -  201

 ***** قمبر محمد حسن رشيدة/  بملك - 38 رقم عقار - التحرير شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه شنوده عطيه صباح -  202

 شحاته صليب شحاته عزت/ بملك -عاشور عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود اسماعيل محمد محمد -  203

 عتمان محمد عاشور محمد محمود/ بملك -ابوقير قومبانية السنوسى بجوار الدولى 45 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود اسماعيل محمد محمد -  204

 مصنع بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 25160 برقم ومقيد 2020-2-11 في 975 برقم مودع اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 عتمان محمد عاشور محمد محمود/ بملك -ابوقير قومبانية السنوسى بجوار الدولى 45 بالعنوان البالستيكية المنتجات تشكيل



 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 20200211 تاريخ وفي 3748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عوض محسن سعيد -  205

 النطرون بوادى الصناعية المنطقة/ بملك -الصناعية المنطقة االولى المرحلة 5 رقم قطعة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 3748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عوض محسن سعيد -  206

 تاجير بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 3748 برقم ومقيد 2010-11-10 في 1462 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير

  عوض محسن صالح مدخل بجوار العربية الشركة بالعنوان الزراعة في مستخدمة ومعدات واالالت اعيةزر جرارات

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مسعود شحاته ايمن -  207

 ********-* القاسم ابو على مسعود شحاته/  بملك - الشوكة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد لطفى عزه -  208

 وشريكه فهمي عبدالعزيز/ بملك -التوفيقية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد لطفى عزه -  209

 وتصدير استيراد بنشاط بنها تجارى سجل مكتب 64597 برقم ومقيد 2007-11-13 في 3217 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير

/ بملك -(ج) برج االمل ابراج ندا فريد شارع بالعنوان الزراعية الحاصالت وتغليف وتعبئة عمومية وتوريدات تجارية وتوكيالت

 سند محمد نجيه

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخاللى موسى مرسى محمد باسمه -  210

 الصباغ ابراهيم على سعد/ بملك -الزراعى االرشاد مساكن ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد مجدى محمد -  211

  شاهين فرج احمد هايدى/  بملك - علقام ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 21498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدفراوى عبدالرؤف فايد محمد -  212

 ***** النجار مصطفى محمود محمد خيرى/  بملك - النوبارية - الصحراوى مصر إسكندرية طريق 81 الكيلو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 3748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عوض محسن سعيد -  213

 مصنع بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 3748 برقم ومقيد 2020-2-11 في 979 برقم مودع اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 بوادى الصناعية المنطقة/ بملك -5 رقم قطعة الصناعية المنطقة بالعنوان بطاطس وتبريد وتخزين وفاكهة خضر وتبريد تجفيف

 النطرون

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد خيري محمد -  214

 ادريس ابراهيم زايد/ بملك -هندى عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع كريم رمضان محمد -  215

 عوض محمد حسن عثمان السيد/ بملك -دواجن 59 الكيلو ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البكرى عبدالقادر على عبدالقادر على -  216

 البكرى عبدالقادر على عبدالقادر/ بملك -الدين صالح شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على التهامى محمد جماالت -  217

 ***** مندور عبدالحليم/  بملك - علوبة منشية - الحالوجة ،:   لـتأشيرا

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد احمد سمير محمد -  218

 عثمان اسماعيل عبدالوكيل محمد/ بملك -المسين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك مصطفى ابراهيم محمد -  219

 ناصر عبدالونيس محمد رافت/ بملك -محفوظ نجيب -السربوط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود اسماعيل محمد محمد -  220

 عتمان محمد عاشور محمد محمود/ بملك -ابوقير قومبانية -السنوسي بجوار الدولى 45 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود اسماعيل محمد محمد -  221

 تقطيع مصنع بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 25160 برقم ومقيد 2020-2-11 في 974 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير

 عتمان محمد عاشور محمد محمود/ بملك -قير ابو قومبانية السنوسى بجوار الدولى 45 بالعنوان كرتون وتشكيل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زويده جميل كارم احمد -  222

 زويده شعبان جميل كارم/ بملك -البلد افالقة قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ حسن محمد عبدالغنى شيماء -  223

  اسماعيل ابراهيم رمضان/ بملك -عيسى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وفي 17451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ذكرى محمد طه احمد)  السيراميك و الصحية لألدوات ذكرى معرض -  224

  ذكرى محمد طه محمد/ بملك -حموده حى الجالء شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 9227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنيش السيد عبد شامخ الدين عالء -  225

 ***** شادى ابو محمود عبدالجليل السيد اشرف/  بملك - الجديدة المنشية شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنوفى ابراهيم محمد كريمه -  226

 المنوفى ابراهيم محمود حسين/ بملك -البلد بسنواى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع عوض زغلول على -  227

 ****** عبدالسميع عوض زغلول/  بملك - ميخائيل عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوصالح حسن محمد ابوالوفا -  228

  على اسماعيل على عادل/ بملك -المصانع شمال ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  نوانالع تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته عطيه خلف احمد -  229

 عبدالسميع عبدالحكم ثروت/ بملك -صالح عبدالمجيد طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عبدالغنى احمد اسراء -  230

 ***** عيسى محمد عبدالغنى احمد/  بملك - آالف العشرة - بذور 11 قرية ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عبدالعليم الدين صالح محمود -  231

 ***** منصور عبدالعليم الدين صالح/  بملك - رية ابو منشأة ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 6644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اللطيف عبد محمود صابر محمد -  232

 .احمد عبداللطيف محمد/  بملك - حرب طلعت مدرسه شارع - طه عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد عطيه فراج محمود -  233

  عبدالعزيز سعد الدين صالح/ بملك -غطاس بركة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم حسن سليم محمد السيد -  234

 محجوب ابراهيم محمد خالد/ بملك -القبلية عثمان عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيسى محمد محمد كامل عطيه -  235

 عيسى السيد عطيه محمد/ بملك -بويط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 25163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل راتب طلعت طارق -  236

 ****** ميخائيل راتب طلعت/  بملك - الدائرى الطريق ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 4798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عمر محمد محمد اشرف -  237

 السقا عبدالحليم عبدالمجيد انوار/ بملك -ابوشلوع محمود شارع ،:   الـتأشير وصف



 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 20200211 تاريخ وفي 4798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عمر محمد محمد اشرف -  238

 المحل عن والتوقف اخر رئيسى الى وتعدل بشبراخيت ابوشلوع محمود بشارع وبويات حدايد الى النشاط تعدل ،:   الـتأشير وصف

 -- النطرون وادى فى الكائن

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 4798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عمر محمد محمد اشرف -  239

 1234 برقم مودع زيتون احمد السيد محمد ملك/ الجالء شارع فى كائن بويات بيع لنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

  البحيرة غرفة سجل 4798 برقم ومقيد 2011-10-11 بتاريخ

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 4798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عمر محمد محمد اشرف -  240

 السقا عبدالحليم عبدالمجيد انوار/ بملك -ابوشلوع محمود شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 4798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عمر محمد محمد اشرف -  241

 المحل عن والتوقف اخر رئيسى الى وتعدل بشبراخيت ابوشلوع محمود بشارع وبويات حدايد الى النشاط تعدل ،:   الـتأشير وصف

 -- النطرون وادى فى الكائن

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 4798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عمر محمد محمد اشرف -  242

 1234 برقم مودع زيتون احمد السيد محمد ملك/ الجالء شارع فى كائن بويات بيع لنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

  البحيرة غرفة سجل 4798 برقم ومقيد 2011-10-11 بتاريخ

 وصف,  وانالعن تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 4798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد محمد اشرف -  243

  اخر رئيسي إلى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 4798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد محمد اشرف -  244

 انار/ بملك -ابوشلوع محمود شارع بالعنوان وبويات حدايد بنشاط 2017-7-2 في 2527 برقم مودع اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 السقا عبدالحليم عبدالمجديد

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحو مبروك محمد فوزى محمد -  245

 الحو مبروك محمد فوزي/ بملك -العنب نكال قرية المطافى شارع 1 ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد عبدالحميد عبدالبارى عبدالحميد اسالم -  246

  منسي بسيوني احمد صبرى/ بملك -حمور منشاة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 25184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(   الرشيدى احمد محمد اسماعيل) والصناعة للتجارة الرشيدى -  247

  البسيونى على احمد محمد/  بملك - اورين - الكوم عزب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200212

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  فرفور محمد عبدالجواد سمير محمد)  النارية الدراجات و التوكتوك لتجارة فرفور معرض -  248

/  بملك - الند دريم قاعة بجوار - الدلنجات طريق أول ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25186

 **** الحمراوى عبدالجليل احمد مصطفى

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 21654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالمقصود صالح طارق -  249

 جمعه محمد فرج على/ بملك -العالمية مدخل -البنك كوبري يسار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان هاشم مهنى احمد -  250

 فنيار ناجى سليمان محمد/ بملك -االول الحى 8 عمارة -الجديدة النوبارية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 17124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى عبدالحميد محمد وليد -  251

 - الجملة سوق بدر بمركز التصنيعية الزراعية البورصة مشروع -(  3)  رقم(  ب)  مجموعة صغيرة وكالة ،:   الـتأشير وصف

 ***** بالبحيرة التجارية الغرفة/  بملك

 20200212 تاريخ وفي 25190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  قطب حبت خميس شريف)  الديكور و لإلثاث حبت -  252

 **** حموده قطب حبت خميس/  بملك - البرايب عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم



 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 20200212 تاريخ وفي 17124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى عبدالحميد محمد وليد -  253

 - الجملة سوق بدر بمركز التصنيعية الزراعية البورصة مشروع -(  63)  رقم(  ل)  مجموعة صغيرة وكالة ،:   الـتأشير وصف

 ***** بالبحيرة التجارية الغرفة/  بملك

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عمر منجد محمد -  254

 **** رجب عكاشه رجب محمد/  بملك - شنديد ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سارى سليمان محمد حماده -  255

 الفيومي عبدالصمد محمود باهلل المعتز/ بملك -الرشيدية ترعة شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 21654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالمقصود صالح طارق -  256

 بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 21654 برقم ومقيد 2020-2-12 في 1052 برقم مودع تابع فرع ،:   الـتأشير وصف

 جمعه محمد فرج على/ بملك -العالمية مدخل البنك كوبرى يسار بالعنوان البان وانتاج مواشي حظيرة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 7443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى البيومى على محمد انس -  257

/  كائن - العضوية الزراعة خدمات و األعالف و األسمدة إنتاج و المخلفات تدوير إعادة/  لنشاط أخر رئيسى إفتتاح ،:   الـتأشير

 غرفة سجل 2020-2-12 بتاريخ 1038 برقم أودع - منصور احمد على وائل و محمد حمودين محمد فتحى محمد/  بملك - بردلة

  البحيرة

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالمقصود رشاد خالد -  258

 فؤاد احمد فؤاد/ بملك -الشعراوى مول الشعراوى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز السيد زكريا السيد هبه -  259

 دراز السيد زكريا سيدال/ بملك -العنب نكال قرية -عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصبان فرج السيد ابراهيم -  260

 الديب السيد جاد عاطف/ بملك -غازي سيدي الدوار كفر طريق -الدوار عزبة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجايح عبدالرحمن زكي حمدى عمرو -  261

 عاشور ابراهيم احمد/ بملك -البالستيك مصنع شارع ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد ناصر صفوت -  262

 الجمال االمام ابوماجد االمام/ بملك -المعركة 4 محطة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 14353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشار خليل كمال ناديه -  263

 غزال مامون محمد عبير/ بملك -الزهراء فاطمة البحرى الرضوان شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فضل الشيماء/ د صيدلية -  264

 اسماعيل محمد محمد فوزي/ بملك -6 ابيس قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر السيد عمر منيره -  265

 عمر السيد عمر سعيده/ بملك -مرعي عزمي -طيبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 19511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هواش سليمان اسامه احمد -  266

 عثمان عبدالظاهر ابراهيم محمود/ بملك -العوجا السمانى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 17124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى عبدالحميد محمد وليد -  267

 وكالة التصنيعية الزراعية السلعية البورصة مشروع/  كائن - وفاكهة خضار وكالة/  لنشاط أخر رئيسى إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

 البحيرة غرفة سجل 2020-2-12 بتاريخ 1027 برقم اودع - بالبحيرة تجاريةال الغرفة بملك -(  3)  رقم(  ب)  مجموعة صغيرة



 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 20200212 تاريخ وفي 17124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى عبدالحميد محمد وليد -  268

 وكالة التصنيعية الزراعية السلعية البورصة مشروع/  كائن - وفاكهة خضار وكالة/  لنشاط أخر رئيسى إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

 البحيرة غرفة سجل 2020-2-12 بتاريخ 1028 برقم اودع - بالبحيرة التجارية الغرفة بملك -(  63)  رقم(  ل)  مجموعة صغيرة

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 5282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود ابراهيم محمود ابراهيم ياسر -  269

 مسعود ابراهيم محمود ابراهيم ياسر/ بملك -والتقوى الهدى قرية االمارات مزارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب عبدالغنى السيد عبدالغنى محمد -  270

 ***** الديب السيد جاد عاطف/  بملك - غازى سيدى - الدوار عزبة ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود احمد محمد احمد حماده -  271

 هواش ابراهيم عبدالاله ليلى/ بملك -معنيا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 25191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوسون احمد الدكتور صيدلية -  272

 عبدالحميد علوان رمضان/ بملك -دنشال -قرقر عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 7443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى البيومى على محمد انس -  273

 ***** منصور احمد على وائل و محمد حمودين محمد فتحى محمد/  بملك - بردلة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 7443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى البيومى على محمد انس -  274

 بملك - خالد عذبة - المحكمة شارع/  كائن - البشرية الموارد تنمية و تدريبية إستشارات مكتب/  لنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 ***** البحيرة غرفة سجل 2014-5-20 بتاريخ 838 برقم أودع - غازى محمد سعيد/ 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنهاوى سمير ايمن امنيه -  275

 البنهاوى سمير ايمن/  بملك-  الجمهوريه شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن فوزى شعبان -  276

  عبدالفتاح على محمد شادية/  بملك - التعمير مصنع بجوار ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدونى بسيونى على محمد مصطفى -  277

 ****** السعدونى بسيونى على محمد/  بملك - للغزل مصر شركة مساكن شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنطور محمد ابراهيم على -  278

 العبد امين عبدالحليم سمير/  بملك - العالى السد شارع 5 العقار ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 10666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  نعمان عبدالمحسن نعمان عالء)  العامه للمقاوالت نعمان -  279

/  بملك - إلياس عزبة/  كائن - مواشى حظيرة/  لنشاط أخر رئيسى إفتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200213

 ***** البحيرة غرفة سجل 2020-2-13 بتاريخ 1075 برقم  أودع - نعمان عبدالمحسن نعمان محمد

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار عبدالمجيد عبدالوهاب طارق -  280

 .المليجى مصطفى عبدهللا عاطف/  بملك - المعداوى برج امام المدارس ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االحمر السيد انور السيد -  281

 ***** االحمر السيد انور ايمن/  بملك - عوض عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 10666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان عبدالمحسن نعمان عالء -  282

 ***** نعمان عبدالمحسن نعمان محمد/  بملك - إلياس عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 10666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان عبدالمحسن نعمان عالء -  283

 - الفتاح عبد حسن الفتاح عبد فوزيه/  بملك_  الياس عزبه/  كائن - عامة مقاوالت/  لنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 ***** البحيرة غرفة سجل 2016-1-28 بتاريخ 296 برقم أودع



 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 20200213 تاريخ وفي 25210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسين على محمد -  284

 ***** اسماعيل عوض حلمى محمد/  بملك - عبود عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 1571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك بسطه فرج مكرم -  285

 ****** عبدالمالك بسطه فرج نادى/  بملك - عاشور عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 1571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك بسطه فرج مكرم -  286

 الحاصالت تجهيز و تصنيع و تغليف و تعبئة و حبوب تجارة و تصدير و استيراد مكتب/  لنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 البحيرة غرفة سجل 2009-2-16 بتاريخ 198 برقم أودع - عبدالمالك بسطه فرج نادى/  بملك- عاشور عزبة/  كائن - الزراعية

***** 

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى السعدى السعيد عصام -  287

 ****** رجب احمد حسين مصطفى/  بملك - القديم التحرير مطار أرض ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى السعدى السعيد عصام -  288

/  بملك - درويش احمد من شوقى شارع/  كائن - زراعية حاصالت تصدير مكتب/  لنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 **** طنطا تجارى سجل 2020-2-2 بتاريخ 955 برقم أودع - احمد محمد يوسف

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نار ابو ابراهيم فؤاد جميل سعيد -  289

 **** الخطيب محمود الدين صالح محمد/  بملك - الغابة عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج مهران ثروت جمال -  290

 البنا حسن احمد عبدالاله/  بملك - النوباريه غرب - العدل عزبه - النوباريه ،:   الـتأشير

 تم 20200213 تاريخ وفي 1571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بسطه فرج مكرم) والتصدير لالستيراد شحوت -  291

 ***** عبدالمالك بسطه فرج نادى/  بملك - عاشور عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20200213 تاريخ وفي 1571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بسطه فرج مكرم) والتصدير لالستيراد شحوت -  292

 عزبة/  كائن - للتصدير المجهز السودانى و اللب إلنتاج مقلة/  لنشاط أخر رئيسى إفتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 ***** البحيرة غرفة سجل 2020-2-13 بتاريخ 1063 برقم أودع - بسطه فرج نادى/  بملك - عاشور

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25214    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر ابراهيم على جابر خديجه -  293

 ******** شعبان محمد عائشة/  بملك - عامر منشية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليوى عبدالرحيم عطيه سعدهللا -  294

  مزروع مصطفى عبده احالم/  بملك - بذور 11 القرية - الرئيسى الشارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى عبدالمطلب فرج هشام -  295

 السكرى محمد عبدالمطلب فرج/  بملك - بويط نظاره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التعلبى محمود على على -  296

 التعلبى محمود على محمد/  بملك -  الكنيسه ش ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى عبدالخالق عاصم محمد احمد -  297

 مهنا فخرى محمد ثريا/  بملك - مهنا منشاه بلطيه عزبه ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعجيله عبدالفتاح على سوميه -  298

 محمد صالح سعد محمد/  بملك - المركز ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش السيد محمد صفوت -  299

 درويش السيد محمد صفوت احمد/ بملك -النخل زمران اسعد عزبة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعيد محمد صباح -  300

  مرعى محمد احمد مرعى ابوالوفا/  بملك-  بدر عزبه 5 الكوم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسعد نقوال نادر مجدي -  301

  اسعد نقوال نادر/  بملك - سالم صالح شارع 15 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 1962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك احمد ابراهيم احمد ابراهيم -  302

 ***** الديب عبدالرحمن احمد نعيمه/  بملك - خربتا قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد محمد سعد محمود -  303

 ***** عيسى راشد محمد سعيد/  بملك - حسنى جواد ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخمارى عبدالسالم احمد مصطفى -  304

 ***** الشيخه عبدالمقصود حسين/  بملك - حسنى جواد - الراهبات شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عوض فتحى منصوره -  305

 ******* على علوانى سعد متولى/  بملك - المنيا نظاره تبع جبران ابو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 25208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد ابراهيم محمد عبدهللا محمد -  306

 ابوالخير ابراهيم مصطفى محمد/  بملك - الطبرانى قريه ب 120 ،:   الـتأشير وصف

 , العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حنفى البدرى محمد نبيل -  307

 درويش محمد رجب جمعه/ بملك -تدريب مركز ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالستار بيومي ابراهيم -  308

 سليمان عبدالستار بيومي/ بملك -النجيلي ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم يوسف جميل بسمه -  309

 عطيه مرقص ذكى يوحنا/ بملك -والتعمير االنشاء بعد الجديد السوق امام المحجر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى كامل سمير فادى -  310

 بخيت على كامل سمير/ بملك -سالم صالح شارع ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 25245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  السماحى عبدالعزيز احمد هناء) الكهربائية للمقاوالت الحمد مكتب -  311

  السماحى عبدالعزيز احمد عبدالعزيز/  بملك - النجيلة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سامى سعيد احمد -  312

 الخولى على حسن محمد/  بملك - زغلول سعد ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب منصور محمد منصور -  313

 سليمان امام جابر محمد/ بملك -سليمان قرية -النوبارية ،:   الـتأشير وصف

 تم 20200216 تاريخ وفي 25234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( هللا نعمه حلويات) هللا نعمه السيد شحاته محمد -  314

 دربك حسين محمد خالد/ بملك -التجارى المدينة شارع تجارى 6 عقار -النوبارية ،:   يرالـتأش وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد وحيد محمد -  315

 عصر محمد عبدالسيد زايد/  بملك - البستان مؤسسه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدروسى طه محمد عطيه موزه -  316

 ********* العدروسى طه محمد عطيه عطيه/  بملك - العزيمة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 6553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جندى عزيز ميالد مينا -  317

 عزيز ميالد مالك/ بملك -قبلي عثمان عزبة ،:   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 20200216 تاريخ وفي 25231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حامد صالح محمد -  318

 السعيد محمد هشام/ بملك -االمراء زهور سكران عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعليم هشام احمد محمد -  319

 فراج عبدالعليم هشام احمد/ بملك -سليمان قرية -النوبارية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش عبدالهادى محمد انتصار -  320

 عبدالغفور ربيع عالء/  بملك - التحرير شمال - الكفاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين يوسف عبدالفتاح الشاذلية -  321

 حجاجى محمد اشرف/ بملك -الالسنتر شارع بذور الثامنة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل طاهر محمد -  322

  عبدالقادر محمد ابراهيم/ بملك -صقر زاوية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد حسين فرحات حسين -  323

 احمد على جعفر محمد/ بملك -االف العشرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبدالحميد على احمد -  324

 المالح عبدربه احمد عنتر/ بملك -حمد حى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى حسن سعيد اسماء -  325

 عاشور محمد احمد احمد/  بملك - االول الحى كارفور - النوباريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد خير عويس احمد -  326

 احدم خير عويس/ بملك -امبو كوم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور راشد عبدهللا راشد -  327

 موسى منصور راشد عبدهللا/ بملك -الحصن عزبة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 18944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطالميسى ابراهيم محمد عزالرجال رضا -  328

 اسماعيل على احمد صبرى/  بملك - السعيديه تبع عثمان عزبه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالواحد صالح محمد -  329

 المصرية التجارية الغرفة/ بملك -التصنيعية الزراعية السعلية البورصة مشروع 84 رقم ب مجموعة كبيرة وكالة ،:   الـتأشير

  بالبحيرة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبدهللا محمود احمد -  330

 عبدالحليم غيث ناجى رضا/ بملك -صقر زاوية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب محمد ابراهيم عيد شريهان -  331

 عبدالال عبدالغني منصور روحيه/ بملك -الجمهورية شارع من متفرع شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد مصطفى محمود -  332

 عبدالواحد عبدالحميد فلاير/ بملك -البحرى التفتيش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدقاق بسيوني مصطفى سماح -  333

 حسانين عبدالرحمن فاطمه/ بملك -التحرير شمال 6 الكيلو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد احمد رانيا -  334

 حبيب محمد احمد امل/  بملك - القاهره بنك امام المحكمه شارع ،:   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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 20634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد احمد محروس -  335

 عبدالقادر هليل فرحات حسن/  بملك - الفرج كوم - خطيب ابو ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 25250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكمشيشي محمود عبدالعزيز شعبان رامى -  336

 احمد محمد ابراهيم محمد/ بملك -الوطنى الحبزب شارع 12 العقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور شبل محمد على اسالم -  337

 **** الغندور شبل محمد محمود/  بملك - الخاوى ابو الطرفية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالى يوسف محمد يوسف -  338

 السيد ابراهيم انتصار/  بملك - مسعود ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط جمال حسنى محمد -  339

  متولى جمعه متولى/  بملك - لقانة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك منصور راغب سعد -  340

 عبدالحميد عبدالغنى عبدالحميد/  بملك - الحرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على ابراهيم محمد محمد -  341

 **** خطاب عطيه احمد كريم/  بملك - شدرشة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25268    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عمر مبروك مبروك عبدالعزيز محمود -  342

 ***** عبيد مكرم منار/  بملك - رمسيس شارع 9 العقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  عنوانال تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 10877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلش سعد صبرى مصطفى -  343

 ****** شلش عبدالاله عبدالعزيز رمضان/  بملك - الدينى المعهد بجوار بريم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرومى سعيد مهدى نورهان -  344

 خطاب عبدالحميد حسين شعبان/  بملك - افالقه - خير حسن ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمد ابراهيم مصطفى -  345

 **** هندى مكين أنور مصطفى/  بملك - بنين اإلعدادى مدرسة أمام هندى عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالخالق ابراهيم احمد -  346

 ***** الدفراوى سالم شحاته شريف/  بملك - الهدى مسجد بجوار البحر شارع - سعد عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحميد عبدالغنى مجدى -  347

 **** عبدالحميد عبدالغنى سعيد/  بملك - الحرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم فؤاد هاشم عصام -  348

 ***** وهابعبدال محجوب طنطاوى/  بملك - الميزانة شارع 12 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد عرابى يوسف جمالت -  349

 ***** العابدين زين عبدالحليم عبدالغفار عبدالناصر/  بملك - الفرج كوم - اآللى المخبز شارع 6 رقم عقار ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 25259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  اللهلوبى ابراهيم حافظ محمد)  السيارات لتجارة اللهلوبى -  350

 **** اللهلوبى حافظ محمد السيد/  بملك - متولى حسن قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200217

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 24092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشبكه على عبدالفتاح محمد -  351

/  بملك - قرطسا - السوسى عزبة فى كائن االلبان النتاج مواشى مزرعة لنشاط االخر الرئيسى نشاط تعديل ،:   الـتأشير وصف

   زهير عبدالسالم سعيد محمد



 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

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 24092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشبكه على عبدالفتاح محمد -  352

  زهير عبدالسالم سعيد محمد/  بملك - قرطسا - السوسى عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواق رجب محمود جمال مها -  353

 ****** الحوفى على الشحات جمال/  بملك - اخربت طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزفيتى محمود محمد محمود -  354

 ****** الزفيتى محمود محمد/  بملك - الخاوى ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد بكر احمد ممدوح السيد -  355

  موسى جاد بكر احمد ممدوح/  بملك - عبدالوهاب الدكتور ع المردومه الترعه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 10877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلش سعد صبرى مصطفى -  356

 الدينى المعهد بجوار - بريم قرية/  كائن - ألبان إنتاج و مواشى حظيرة/  الرئيسى المحل  نشاط لنفس تابع فرع إفتتاح ،:   الـتأشير

 ***** البحيرة غرفة سجل 2020-2-17 بتاريخ 1172 برقم أودع - شلش عبدالاله عبدالعزيز رمضان/  بملك -

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابو محمود حامد محمد طلعت -  357

 **** احمد ابو محمود عطيه ابراهيم/  بملك - الروضة نظارة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 20281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قريطم السيد عبدالجليل عبدالبارى صفوت -  358

 سالم محمد الجاسر رفعت/  بملك - االول الحى التجارى 2 العقار 7 شقه - النوباريه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هويدى محمد االنصارى محمد -  359

 محمد عبدالاله حسان/  بملك - الطود ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالستار فرحات باسم -  360

 ***** عبدالبصير عباده منى/  بملك - االف العشر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 25272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويده عبدالعزيز غالى احمد -  361

 **** جويده عبدالعزيز غالى/  بملك - مالك االمام قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار احمد السيد حسن -  362

 العطار احمد السيد فتح/ بملك -شبرا عزب عبدالمالك عوض عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حسين ابراهيم عوض جابر -  363

 غيث عبدالسميع ادريس ياسر/ بملك -المعلمين نادى بجوار الجديد العهد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب اسماعيل على محمد منى -  364

 رجب عبدالفتاح محمد منصور محمد رضا/ بملك -بيبان اول الجيار محمود عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هندى عوض عبدالعزيز فوزي ليلى -  365

 هللا حسب محمد محمد كمال/ بملك -الفخرانى حى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر عبدالجواد ابوبكر عبدالستار -  366

 عبدالغني ابوزيد مصطفى/ كبمل -بيتك ابنى 296 عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد قطب انور ابراهيم احمد -  367

 ******  الخبي اسماعيل ابراهيم نادية/  بملك - قمحة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 18718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى عبدالحميد سعيد راضى -  368

 سعيد سامى/  بملك - الزينى شارع فى كائن وبذور ورقية ومخصبات زراعية مبيدات بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  البحيرة غرفة سجل 18718 تابع برقم وقيد 2020-2-18 فى 1223 برقم اودع شحاته عبدالمجيد



 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 20200218 تاريخ وفي 25292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زريبه عبدالستار عبدالمالك سامى -  369

 جوده اسماعيل احمد محمد/ بملك -الرزيمات شارع الخاصة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود مساعد مرعى مساعد -  370

 النجار حميده عبدالحليم ناصف على/ بملك -ابوالعطا قرية مدخل 100-24 خط 420 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على معبد فوزي محمود -  371

 معداوى رشيد ابوالحمد كرم/ بملك -المرسى المجيدعبد قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى راضى عفيفى ياسر -  372

 بنشاط بالبحيرة التجارية الغرفة تجارى سجل مكتب 570 برقم ومقيد 2020-2-18 في 1206 برقم مودع اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 راضي عفيفي ياسر عبدالرحمن/ بملك -الشعيره بالعنوان كرتون مصنع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد ابراهيم شعبان خميس -  373

 ****** عوض محمد عوض عبدالمنعم/  بملك - آالف العشرة - اللحوم 19 قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن رضا محمد فتحى -  374

  رضا محمد محمود/ بملك -الفرج كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد عبدالهادى شعبان مستور -  375

 ابوالنور سعد عبدالهادى شعبان/ بملك -النمرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد معوض رمزي مينا -  376

 **** جاد معوض رمزى/  بملك - المركب خط - رضوان عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نظير صموئيل الهام يوسف -  377

 حسانين عبدالغفار سعيد/ بملك -النخيل ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل مت 20200218 تاريخ وفي 25293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالونيس فرج حسن محمد -  378

 حامد مبروك محمد حامد/ بملك -التحرير شمال العزيمة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 14482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر عزيز موريس مشيل -  379

/ بملك -عاشور عزبة بالعنوان مكتبة بنشاط 14482 برقم ومقيد 2020-2-18 في 1195 برقم مودع اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 الرب جاد عطيه رمزى

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحفيظ الدين محى طه محمد -  380

 **** عبدالحفيظ الدين محى طه/  بملك - الشرطة أرض ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 24722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه ابو بسيونى عبدالجواد سعد مريم -  381

 غضابى عبدالجليل صبحية/ بملك -شحتو كوبرى ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبودى على صالح محمد -  382

 الحليوه محمد حسن ساميه/ بملك -الديني المعهد شارع من اللبودى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلوف يوسف احمد طه -  383

 شلوف يوسف احمد طه/ بملك -البركة كوم ناحية الوسطانية الغرياني البنك عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد ابراهيم على -  384

 برغش محمد عبده ايهاب/ بملك -الصدر خلف نصار جوهر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد سليمان صفاء -  385

  احمد محمد سعد اشرف/ بملك -الجرادات ،:   الـتأشير



 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

 تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عريفه حسن عبدالمعطى المتولى موسى -  386

 ***** الحلوجى على حسن احمد/  بملك - الحالوجة كوبرى بجوار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 11719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس مريد مرتجى ميالد مارينا -  387

  بسخرون مسعد مفيد مريم/ بملك -التحرير شمال الناصر -المحلية الوحدة شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه شرفاد صالح فوزي -  388

  عبدالهادى سالمه احمد/ بملك -السالم حى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 18718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى عبدالحميد سعيد راضى -  389

  شحاته عبدالمجيد سعيد سامى/  بملك - الزينى شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفي راضي عفيفي ياسر -  390

  راضي عفيفي ياسر عبدالرحمن/ بملك -الشعيره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفي راضي عفيفي ياسر -  391

 البضائع ونقل سيارات تجارة بنشاط دمنهور غرفة سجل 570 برقم ومقيد 2008-6-2 في 607 برقم مودع رئيسي له ،:   الـتأشير

 سالم احمد سالم محمد بملك -هالشعير قرية البارود ايتاي بالعنوان الغير لحساب بالسيارات

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 14482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر عزيز موريس ميشيل -  392

 الرب جاد عطيه رمزي/ بملك -عاشور عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 14482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر عزيز موريس ميشيل -  393

 الخضار سوق شارع بالعنوان خضار وكالة بنشاط 14482 برقم ومقيد 2017-6-13 في 2387 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير

 صابر عزيز مويس/ بملك -الموقف بجوار

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يعقوب عوض يسرى رامى -  394

  جاد داود قدرى/ بملك -عقاب عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالشافى سيد عرفات -  395

 معداوى رشيد ابوالحمد ركم/ بملك -المرسى عبدالمجيد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25286    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهمه عباس محمد عباس -  396

 الدهمه دسوقى عباس محمد/ بملك -االف العشرة االلية المزرعة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار اسماعيل عبدالمقصود نادر -  397

 ابوشاكر مبروك احمد حسن/ بملك -ناصر مدرسة شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود عبدالغفار خميس رمضان -  398

 داود عدالغفار خميس/ بملك -امبو كوم السوق شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى على محمد عبدالمنعم -  399

 راغب بهنسي سعد سهام/ بملك -القناطر كوم قافله عثمان بيومي عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25285    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، محمد عبدالرحيم احمد محمود -  400

  عبدالغني السيد عالء/ بملك -التحرير شمال -الناصر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم نصر محمود كوثر -  401

 عزالدين عبدالعزيز محمد عبدالعزيز/ بملك -واقد ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 25313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق صادق نبيل كريم -  402

 ***** حبشى توما مقار عفاف/  بملك - الغول عزبة - األعصر محمد شارع ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 25305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب ربه عبد زايد دومين مسعود -  403

 **** عبدالفضيل قاسم صبحى سعاد/  بملك - ابوالمطامير كفرالدوار طريق ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 25306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالفتاح عباس عبدالفتاح -  404

 خليفه عبدالفتاح عباس/ بملك -ابوالخاوى ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 25309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز السعداوى عبدالعزيز احمد -  405

 خليفه محمد دالموجودعب محمد/ بملك -االبعادية تبع خضر عزبة ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 25307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالرحمن عبدالفضيل مسعد -  406

 ******** سالم عبدالعليم عبدالستار صقر/  بملك - الغيته ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 25308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالحافظ عيد جمعه -  407

 اسماعيل عبدالحافظ عيد/ بملك -الحاصل كوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 25315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد كامل محمد كامل -  408

  طه على على سعيد/ بملك - الغيتة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 15125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد غيث عبدالسالم عالء -  409

  عبدالحميد عطيه شعبان/ بملك -عبدالحق كوبري الياسينية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 23394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفي السيد محمد محمد -  410

 مصباح ابراهيم سليمان محمد/  بملك - سنهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 25311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا فرج بشرى ايهاب -  411

 الصاوى عبدالحليم هدى/ بملك ابوالريش االنابيب مخزن خلف عبدالعزيز احمد شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 25314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر جعفر عبدالحكيم عمرو -  412

 ***** موسى ابراهيم محمد عبدالقادر سعد فتحى/  بملك - الطفل رعاية شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 15125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد غيث المعبدالس عالء -  413

 ذك عبدالحميد رمضان/ بملك -عبدالحق كوبري ابوجوده الياسينية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 15125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد غيث عبدالسالم عالء -  414

 غرفة تجاري سجل مكتب 15125 برقم والمقيد 2017-12-27 في 5634 برقم المودع للفرع بالنسبة النشاط انعدام ،:   الـتأشير

 دمنهور

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 25312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعيرى مالك خيرى عاصم -  415

 سليمان طه محمد سعديه/  بملك - ابوعبدهللا مسجد خلف 8 شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 25318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى رفعت مجدى عمران -  416

 **** مهران عامر محمود صبحى/  بملك - اللحوم 20 قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 25304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد خليل مرعى حميده -  417

 خليل مرعى خليل مرعى/ بملك -شحاته عزبة -االمراء قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 25310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان اشرف حسام -  418

 الحليوى احمد طه احمد/ بملك -سالم صالح شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 25316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالفضيل خميس فرج -  419

 ***** زكرى عبدالمولى عطاهللا السيد/  بملك - نوار مسجد أمام نوار عزبة كوبرى ،:   الـتأشير



 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

 25317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الغير لدى التصنيع و المالبس لتجارة زيدان)  زيدان حسن زيدان احمد محمد -  420

 عبدالرحمن عبدالحميد محمد/  بملك - طالب ابى بن على شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي

***** 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 14742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبانى محمد حامد احمد -  421

 فايد احمد خليل شحاته عصمت/ بملك -عبدالرقيب محمد قرية 246 رقم عقار النوبارية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 14742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبانى محمد حامد احمد -  422

 غرفة تجارى سجل مكتب 14742 برقم والمودع 2018-10-18 في 5568 برقم المودع للفرع بالنسبة النشاط انعدام ،:   الـتأشير

 فقط الرئيسي المحل على النشاط واقتصار دمنهور

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان سليمان السعيد نور -  423

 حماده احمد سعيد محمد محمد/  بملك - المحروق الحجر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى احمد طايل احمد -  424

 ابوحطب السيد السيد محمود عبدالمنعم/ بملك -الجمهورية شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد محمد ابراهيم عبدالواحد هابى -  425

  عبدالغفار صبحى عالء/ بملك -االرز مضرب بجوار الدلنجات طريق ابوسعيفه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد سيد تحىف احمد -  426

 خضر بهنسى مرسى محمد مرسى/ بملك -خضر مرسى عزبة الحاجر طريق قمحه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمود فوزى -  427

  حسن السعيد على مروه/  بملك - الرحمن مسجد شارع 12 العقار ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 25336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( بيومى عبدالعزيز عبدالحميد محمد) السيارات لتجاره كار بيومى -  428

 سالم محمد عمر لطيفه/  بملك - البستان ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200220

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيسى على محمد ابراهيم -  429

 الحبروكى على على على/ بملك -بيبان ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 14108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد جمعه رمضان -  430

 بخيت عثمان احمد تامر/  بملك - الوليد بن خالد ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى عبدالهادى محى ياسر -  431

 سيد جمعه مداد مطيع/ بملك -اللحوم 19 قرية ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم درباله السيد عبدالستار -  432

 عبدالسالم درباله السيد/  بملك - االف العشره - الثالث التفتيش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور قتوفي عزيز عماد -  433

 توفيق عزيز ميالد/  بملك - القبليه عثمان عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 16007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربي محمود على رسمى محمود -  434

 حسين ابراهيم على سعيد/ بملك -خربتا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 16007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربي محمود على رسمى محمود -  435

 الزيوت وتشمل البقالة تجارة بنشاط 16007 برقم ومقيد 2017-12-17 في 5356 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير وصف

  الشافعى روحى محمد عالء/ بملك -العنب صفط بالعنوان بالتجزئة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه على احمد على -  436

 صالح عبدالعظيم اسماعيل محمد/  بملك - دمين سيدى ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 21668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير بيومى محمد بيومى محمود -  437

 ابوالخير بيومى محمد بيومى/  بملك - السابى كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 21668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالخير بيومى محمد بيومى محمود -  438

 برقم اودع ابوالخير بيومى محمد بيومى/  بملك السابى كفر فى كائن وتصدير استيراد  لنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 البحيرة غرفة سجل 2019-4-28 فى 2683

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحجر الحسيني على على وحيد -  439

 الصباغ عبدالرازق محمد السيد/ بملك -الرئيسي الشارع الطبرانى ب 522 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا فايض محمد نور -  440

  سلطان مسعود مقبولة/  بملك - بحرى ابوالمطتمير عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدين جالل محمد تيسير -  441

 الفقى احمد حمدون رجب/ بملك -القديم السوق ارض ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مسعود ابراهيم عبدالنبي -  442

 سعيد مسعود ابراهيم عبدالجواد/ بملك -المستجدة ابيس السبعين عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق محمد مصطفى حسين -  443

 محمود صديق محمد مصطفى/ بملك -جناكليس السابعة القرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز على محمد هانى -  444

  شرف ابراهيم محمد انور/  بملك - الدايرة عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف احمد احمد معروف محمد -  445

 الصياد محمد عبدالفتاح محمد/ بملك -بدير تقسيم 1 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف احمد احمد معروف محمد -  446

 بالعنوان محمول اكسسوار تجارة بنشاط 30494 برقم ومقيد 2018-12-5 في 6239 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير وصف

  محمد السيد سعد/ بملك -مطوبس المحكمة شارع

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طايل عبدالباقى محمد ابراهيم -  447

 عبدالغني عبدالحليم محمد احمد/ بملك -االف العشرة الثاني التفتيش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى حسن  محمد حسن محمود -  448

 احمد سيد ابراهيم جابر/  بملك - االبتدائيه العوجا مدرسه شارع 27 عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمولى على صافى جمال -  449

 خميس عبدالمولى على صافى/  بملك - حمور زاويه - الورثه عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طنطاوى عبدالعزيز شحات محمد -  450

  عبدالعزيز شحات ربيع/ بملك -الجديد العهد 4 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف , العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا فايض محمد جمعه -  451

  سلطان مسعود مقبولة/  بملك - بحرى ابوالمطامير عزبة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان عبدالفضيل عبدالحميد عبدالفضيل -  452

  عبدالفضيل عبدالحميد عبدالرازق/  بملك - هللا نصر خليل عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود عبدهللا عبدالاله محمد على -  453

 عماره ابراهيم شفيق عبدالعظيم احمد/  بملك - النوباريه ثانى حى 547 عقار - النوباريه ،:   الـتأشير 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

 تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن نويصر عبدالحمحسن حسن -  454

 نويصر عبدالرحمن نويصر وليد احمد/ بملك -شاهين عمر قنديل الشهيد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 16007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى محمود على رسمى محمود -  455

 دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 16007 برقم ومقيد 2020-2-20 في 1283 برقم مودع اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف

 حسين ابراهيم على سعيد/ بملك -خربتا بالعنوان غذائية مواد تعبئة بنشاط

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 25322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمود على محمد -  456

 بشاره محمد الحق جاد مياده/ بملك -غربال خليفه ارض ،:   الـتأشير

 تم 20200220 تاريخ وفي 25344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سيف محفوظ محمود هراس)  للتوريدات سيف -  457

  محفوظ محمود محمد محمود/  بملك - بذور 11 قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 15145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد هللا جاب مبارك فيصل -  458

 احمد عبدالحميد عبدالحكيم/ بملك -عالم حسن قرية -منسى عبدالحكيم منطقة -النوبارية غرب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 15145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد هللا جاب مبارك فيصل -  459

 غرفة تجارى سجل مكتب 15145 برقم والمقيد 2020-1-30 في 686 برقم المودع للفرع بالنسبة النشاط انعدام ،:   الـتأشير

 دمنهور

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد ضيف نهى -  460

 ***** رجب محمد ضيف/  بملك - علوبه احمد قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صادق حسن عليا -  461

 ***** رسالن حسن صادق حسن/  بملك - الفيروز قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف السعيد نشوى/  د.  ص -  462

 ****** عمار عبدالحميد بكر عبدالحميد/  بملك - النخل زمران ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكى محمد السنوسى محمد -  463

  زكى محمد السنوسى/  بملك - سنطيس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 16702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى على عبدالحيمد نصره -  464

 الجندي محمد عبداللطيف مرضى/ بملك -الخليلية الجندي عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 16702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى على عبدالحيمد نصره -  465

 بقاله بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 16702 برقم ومقيد 2018-2-8 في 872 برقم مودع رئيسي له ،:   الـتأشير وصف

 الجندى محمد عبداللطيف مرضى/ بملك -الخليلية الجندي بالعنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم منصور صالح ابوبكر -  466

 ****** عبدالفتاح الكومى فوزى/  بملك - حفص - الجديدة السكة ،:   الـتأشير

 وفي 25366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بلتاجى عبداللطيف صبحى رامى)  السيارات لتجارة البلتاجى معرض -  467

 ****** غضبان طلب صقر رفاعى/  بملك - اإلتحاد شركة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 14369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنباطى عبدهللا ابراهيم صالح -  468

 ابراهيم صالح ايمن/  بملك - الحرية صفط/  كائن - مقاوالت مكتب/  نشاط عن أخر رئيسى محل الغاء ،:   الـتأشير وصف

  فقط الرئيسى على النشاط واقتصار السنباطى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دربك عبدالقادر برنس هشام -  469

 دربك عبدالقادر برنس/ بملك -دربك قرية ،:   الـتأشير



 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,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق حامد جمعه صالح -  470

 ****** ابراهيم هللا نصر امل/  بملك - آالف العشرة - السنترال شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شومان مدين السيد عطيات -  471

 شزمان احمد سالمة احمد السيد/  بملك - التحرير ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصباح مغازى محمد عماد -  472

 مصباح قطب مغازى محمد/  بملك - سنهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم ابوبكر يوسف ربيع -  473

 رحيم ابوبكر يوسف/ بملك -عزام محمد الشهيد قرية -النوبارية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد محمد سعيد فتحى -  474

 سعيد محمد سعيد محمود/ بملك -الثورة 4/2 ابيس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عثمان محمد محمود -  475

 ***** بكار محمد محمود ابراهيم/  بملك - الحرفيين ،:   الـتأشير

 تم 20200223 تاريخ وفي 25370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( لالحذيه الدين زين) الدين زين احمد سعد احمد -  476

 سالم محمد رانيا و حنان/  بملك - الخاصه الزهراء مدرسه بجوار - الوليد بن خالد شارع ،:   رالـتأشي وصف,  العنوان تعديل

 الشناوى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم مصطفى عزه -  477

  محمد محمد محمد عبداللطيف/ بملك -الدوار كفر 3 ابيس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عرفه حامد حسام -  478

 عليوة عبدالعزيز هنداوى طارق/  بملك - المدارس شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر عبدالغني مسعود جمال حسام -  479

 كامل عبدالمنعم ربيع/ بملك -دوس انيس عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى سعد محمد فاطمه -  480

 ***** هنداوى محمد شاديه/  بملك - العيون قرية - عمر سيدى مسجد بجوار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 7871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل المجيد عبد محمد هانم -  481

  الجمل محمد محمد مسعد/  بملك - كريم محمد شارع 3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور سعيد عادل -  482

 ****** محمد منصور سعيد/  بملك - نروجى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عطيه الشناوى عبدالحميد سالم -  483

 **** الشهاوى على محمد/  بملك - شدرشة الغرباوى بةعز ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى عبدالشفيع عبدالستار محمد -  484

 ***** عبدالهادى عبدالشفيع عبدالستار/  بملك - النجيلى ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طايل حسن محمد حسن محمد -  485

 طايل حسن محمد حسن احمد/ بملك -الكريون ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابراهيم حسن طارق -  486

  بكر محمد ابراهيم حسن/ بملك -التحرير مضرب شارع من متفرع ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم محمد سعد ايمن كريم -  487

 احمد محمد رمزى محمود/  بملك -  مكرم عمر قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 25368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض رضوان كامل حمدى -  488

  ياقوت عباده ماهر/  بملك - الخيرى طريق - قرطسا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان حامد عبدالمنعم عبدهللا -  489

 عثمان حامد عبدالمنعم/ بملك - عطيه منيه - سعد على عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد عوض جمعه حلمى -  490

 زايد عوض جمعه حلمى مسعود/ بملك -الباتنوني قرية ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم يوسف عبدالمنصف احمد ميرس -  491

 ***** خليفه على محمد على مراد/  بملك - المدارس شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق عوض زاهى احمد -  492

 عبدالرحيم محمد امنيه/  بملك -  عوض ع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد عبدالوكيل رمضان سعيد -  493

 الحداد عبدالوكيل رمضان/  بملك - عشره ع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دريع ابو السيد مكرم محمد بسام -  494

 ******* سند عبدالعاطى عذت ياسر/  بملك - غزال زاوية الزهور شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى هللا فتح احمد عبدالعزيز ساميه -  495

 **** قنديل اسماعيل عبدالعال محمد/  بملك - الضهرية كنيسة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالهادى فوزى عبدالهادى خلود -  496

 **** ابراهيم عبدالهادى فوزى ابراهيم/  بملك - مسلم زاوية - الفيومى عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب محمد شوقى منى -  497

 ******* محرم محمد عزت محمد/  بملك - ناصر مدرسة شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 11788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعيتر محمد محمد الدين عالء -  498

  عيطه ابو عبده رجب رشا/  بملك - الرشيديه ترعة ش ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 6213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران عبدالمقصود عباس عبدالمقصود عبدهللا -  499

 ***** موسى ابراهيم عبدالجيد حسن/  بملك - المدرسة - العاشرة القرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قويه عبدالجيد نجيب محمد -  500

 قويه عبدالجيد نجيب/ بملك - لوقين قومبانية تبع -القاضى عزبة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب محمد محمد جمال صالح -  501

 ******* دياب محمد محمد جمال/  بملك - جناكليس األولى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج محمود عبدالحميد محمد -  502

 حجاج السيد محمود عبدالحميد/  بملك - 1 الكوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنزالوى على على عطيه رمضان -  503

 ****** المنزالوى على على عطيه/  بملك - قافله - عوينه عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج مدين على محمد وائل -  504

 **** محمد محمد فوزى محمد/  بملك - الدين بدر كوبرى أمام - الناظر أرض ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسومى عبدالنبى حسن محمد -  505

  الصاوى عبداللطيف السيد/  بملك - شبراخيت طريق قراقص ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق محمد حسن محمد حسن -  506

 عطيه محمد عطيه عفيفى/  بملك - نكال جزيره ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب حسنين رمضان الصافى رجب -  507

 **** عبدالقادر حسن سعيد/  بملك - الزراعى اإلصالح مسجد شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر محمود كامل سعيد محمد -  508

 ****** صقر كامل سعيد/  بملك - الجمهورية شارع ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 11658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سالم حميده المجد أبو السيد)  السيارات لتجارة المجد أبو -  509

 عبدالعظيم عطيه على عماد/  بملك - الكارته بجوار - البيضا قريع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200224

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 اريخت وفي 25395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر السعيد العزيزى محمد -  510

  محمود كمال جمال/  بملك - شرق دواجن59 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد اسماعيل سلوى -  511

 العادلى شرف شرف/بملك - نكال جزيرة ،:   الـتأشير

 وفي 25376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( السيد حسين الهادى محمد تامر) والفاكهة الخضار وتوريد للتصدير الهادى -  512

 ابوالعال محمد عيد/ بملك -مبارك مساكن القسم شارع 32 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرفه حماده على سعيد محمد -  513

 ***** قنديل على محمد ليلى/  بملك - خليل ابو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 2386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنوده جوهر عبدالنعيم برزى -  514

 عبدالملك صادق ندا نانسى/ بملك -البحر على النشو طريق اول ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 23094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوخلعه عبدالغفار فتحى مصطفى احمد -  515

 ابوخلعه عوض عامر/ بملك -الطفله عزبة حماده كوم مصرف شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر ابراهيم صبحى ربيع -  516

 عمر ابراهيم صبحى/  بملك - عقاب ع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد محمد ربيع -  517

 ***** المرسى السعيد محمد/  بملك - الدينى المعهد شارع - الرابعة الدفعة - التمليك ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح دسوقى محمد احمد جمعه -  518

  الغريني حسن محمد/ بملك -الجديدة السكة شارع فيشا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى عطيه ربيع وائل -  519

 على مصطفى عطيه ربيع/  بملك - السبعاوى ع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البتانونى عبدالعزيز عيد احمد -  520

 عفيفى دسوقى منار/  بملك - االشراف دست ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 25387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد داود سليم -  521

 **** داود محمد داود قطب/  بملك - العطف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص عطيه منصور عمرو -  522

 ***** على محمد اسماعيل عالء/  بملك - الخرطوم شارع ،:   الـتأشير 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

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصافى محمد جالل حامد رحمه -  523

 ***** شهاب ابو ابراهيم برهام اعتدال/  بملك - للعمارة الداخلى الشارع ابوحمدة  - الميزانة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل صالح عبدهللا سمير -  524

 ****** بدر مبروك عبداللطيف/  بملك - 2 محطة - بذور الثامنة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 17777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين عبدالمعطى حسانين رجب -  525

 حسنين عبدالمعطى حسنين ابراهيم/ بملك -قمحه قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالعزيز على محمود -  526

 سالم قطب عبدالعزيز على/ بملك -هالل بنى كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار السيد فتحى محمود -  527

  عمار محمد السيد فتحى/ بملك -اوسيم شبرا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 4326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد ابو حلمى محمد اشرف -  528

 معدات تجارة  بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 4326 برقم 2020-2-25 في 1397 برقم مودع اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 السعيد ابو حلمى محمد محمود/ بملك -الزمرانى شارع بالعنوان ثقيلة

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد محمد عبدالفتاح عمرو -  529

  عبدالسالم عبدالحليم بريك/ بملك -كامل مصطفى شارع 3 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد محمد عطيه جبريل احمد -  530

 ******* محمد عطيه رمضان صبحى/  بملك - البهى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى محمود ممدوح سامر -  531

  الخولى على محمد زوبه/ بملك -دعبيس منزل عبدالكريم محمد الشيخ شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار اسماعيل العربى على -  532

 ابوقرن ابراهيم حسن/ بملك -الديني المعهد شارع من بسيوني شارع 3 رقم العقار -شبرا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزاله عبدالجواد على جمال على -  533

 بدر طه عبدالكريم عيد/ بملك -ابوغزاله عبدالجواد عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد مصطفى الدامى -  534

 ***** الطنيخى بسيونى عامر بسيونى/  بملك - الحجناية - الزراعى القاهرة اسكندرية طريق ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 17777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين المعطى عبد حسانين رجب -  535

 بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 17777 برقم ومقيد 2020-2-25 في 1421 برقم مودع تابع فرع ،:   الـتأشير وصف

  حسنين عبدالمعطى حسنين ابراهيم/ بملك -قمحه بالعنوان حديث ري مستلزمات

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجالى عبدالزين الدين سيف احمد -  536

 ***** الجالى عبدالزين الدين سيف حامد/  بملك - النوبارية غرب - رياض صابر قرية - النوبارية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ثابت عبدالفتاح رضا -  537

 **** حسنى محمد ثابت عبدالفتاح طارق/  بملك - البستان - صالح عبدالمجيد عزبة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 15207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرب محمد فتحى مصطفى الدين حسام -  538

 بلتاجى عبدالسالم سعد عطيه/ بملك -حمص ابو الوفاء شارع 18 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الضهيري عبدهللا ماهر على حمدى -  539

  عبدهللا ماهر على/ بملك -الحمراء ابياء ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 4326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعيد حلمى محمد اشرف -  540

 ابوالسعيد حلمى محمد محمود/ بملك -الزمرانى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمياطى طلبه عثمان على -  541

 ****** الركايبى عبدالسالم شندى/  بملك - العطف بناحيه الزراعية التعاونية الجمعية بجوار البحر شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 1192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويطى الستار عبد السالم عبد اشرف -  542

 ***** سويطى عبدالستار عبدالسالم عاشور/  بملك - المنتزة شارع من متفرع زيادة جابر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المر على عبدالعزيز محمد -  543

 المر على عبدالعزيز على/ بملك -بطورس راغب عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 19383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسيني عنتر حاتم -  544

/ بملك -النادى دوران حموده محمد حارة بالعنواون كشري مطعم بنشاط 2016-12-18 في 7008 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير

 الجزار احمد يوسف رمضان عالء

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 19383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسيني عنتر حاتم -  545

 حرب خليفة كامل احمد/  بملك - العبارة - مظهر ابراهيم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 19383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسيني عنتر حاتم -  546

 مودع ايوب حافظ احمد سناء/  بملك - التوبة مسجد بجوار عرابى احمد شارع فى كائن كشرى مطعم بنشاط فرع له ،:   الـتأشير

  البحيرة غرفة سجل 19383 برقم وقيد 2018-10-28 بتاريخ 5722 برقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 25416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين درويش السيد سعيد -  547

 **** النعمانى مصطفى محمد احمد/  بملك - الشمالى الكفاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن على محمد احمد -  548

  القيم ابراهيم نبيله/  بملك - النوبارية - الثانى الدور كارفور ،:   رالـتأشي

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 5072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عشم عبده سعد مسعد -  549

 وتغليف فرز محطة بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 5072 برقم ومقيد 1460 برقم مودع اخر رئيسي  ،:   الـتأشير

 عبده سعد مسعد ابانوب/ بملك -عاشور عزبة بالعنوان زراعية حاصالت وتجهيز

,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى على عبدهللا محمد عبدهللا -  550

 غضبان عوض محمد ماهر/ بملك -بلبع ارض قريطم جالل شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 5072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عشم عبده سعد مسعد -  551

 عبده سعد مسعد ابانوب/ بملك -عاشور عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 5072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عشم عبده سعد مسعد -  552

 استيراد بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 5072 برقم ومقيد 2012-1-29 في 91 برقم مودع رئيسي ،:   الـتأشير

 عبده سعد مسعد ابانوب/ بملك -عاشور عزبة بالعنوان وتصدير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 22568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد محمود عبدالغنى عياد -  553

 عياد حسن احمد محمد/ بملك -النمرية -الخرشا نجع ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 25452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( بالل محمد ابراهيم رجب محمد) السيارات لزيوت بالل -  554

 بالل محمد ابراهيم جمعه/ بملك - اسكندرية مصر طريق 106 الكيلو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200226

,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد عبدالسيد احمد هشام -  555

 ابواحمد السيد عبد محمد نادية/ بملك -شراره عزبه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعيد مجدى محمد -  556

 ***** معروف عبدهللا سعد خميس/  بملك - األول الحى - التجارى السوق 6 رقم محل - النوبارية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فتوه فرج احمد السيد محمد -  557

 الحديني عبدالقوى عبدالحى احمد/ بملك -الطحان مدرسة شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن حماده احمد -  558

 عبدالحميد فتحى صابر/ بملك -الفرج كوم -عيد عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشار على محمد على -  559

 سيراميك محمد عبدهللا/ بملك -المحمودية طريق البلد افالقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حافظ انور هانى -  560

 غالي عبدالسالم على احمد/ بملك -الجدية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرب جاد احمد عثمان احمد -  561

 دياب الرب جاد احمد عثمان/ بملك -النوبارية غرب ادم قرية 631 محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى على محمد محمد محمد -  562

 جعفر محمد محمد محمد/ بملك -قطقط حي ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشه هنداوى فتحى محمد -  563

 السقا ممدوح محمد/  بملك - بيبان - الحميات مستشفى بجوار بيبان طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 225439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه على عطيه محمد -  564

 جوده حسنين عطيه على محمد/ بملك -الرئيسية الرابعة ابيس ،:   شيرالـتأ

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد على جالل على -  565

 **** الصياد طلبه على جالل/  بملك - اللحوم 19 قرية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا منصور حلمى منصور -  566

 ابراهيم عبدهللا منصور حلمى/ بملك -خيري روضة ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطيشه حسن محمد وهبى محمد حسن -  567

 بطيشه حسن محمد وهبي محم حسن/ بملك -قطب سيد شارع 8 رقم المحل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى احمد راشد مصطفى محمد -  568

  احمد راشد حامد/ بملك -الشرقية بلقطر عيسى اوالد نجع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالواحد عوض احمد -  569

  على عبدالواحد عوض/  بملك - الغيتة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حافظ انور هانى -  570

 بالعنوان ومخصبات اسمدة بنشاط دمنهور غرفة تجارى سجل مكتب 25086 برقم ومقيد 1466 برقم مودع تابع فرع ،:   الـتأشير

 غالي عيدالسالم على احمد/ بملك -الجدية

 وصف,  عنوانال تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان عيد محمد حسان -  571

 حسان محمد عيد محمد/ بملك -اللحوم مدخل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابو على محمد محمود محمد -  572

 ***** هنداوى محمود هنداوى إلهام/  بملك - 289 عمارة األول السكنى الحى 12 شقة - النوبارية ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطويله راشد شحاته محمد -  573

  عبدالمجيد جمعه صفاء/ بملك -بالل مسجد شارع -االرشاد ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم محمد عيد -  574

 الوكيل ابراهيم مصطفى نورا/ بملك -المحكمة امام شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد ابراهيم سماح -  575

 **** حامد احمد خلف ناصر ورثه/  بملك - المصرى عزيز شارع - نجم أرض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالفتاح على مرفت -  576

 الحشاش حبيب اسماعيل/ بملك -طرابمبا تبع اللقانى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم عبده عبدهللا خميس -  577

 نعيم عبده اسماعيل احمد/ بملك -حسني جواد القزازية ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 254444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس ابو على عبدالكريم احمد -  578

 **** يونس ابو على عبدالكريم/  بملك - األمير محلة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 25447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب حسن السعيد على مروه -  579

 عبدالغني جابر عبدهللا/ بملك -الدائرى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر على يوسف محمد احمد -  580

 مسعود عبدالمقصود جمال رمضان/ بملك -الجديد الموقف شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب سالمه سعيد سناء -  581

 الديب سالمه عبدالناصر/ بملك -زرقون ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجر محمد توفيق سعيد ايمن -  582

  حجر محمد توفيق سعيد على/  بملك - طرابمبا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد حسين عباس امل -  583

 علوانى هللا ضيف محمد صبرى - بملك - يونس بريك ع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين عباس نسمه -  584

 .علوانى هللا ضيف محمد صبرى- بملك - يونس بريك عزيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 20540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشادى السيد احمد عاطف هشام -  585

 المركزى الجهاز عمارات - المحمودية قنال مع السويس قنال تقاطع فى كائن الرئيسى نشاط بنفس فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  االسكندرية شرق سجل 93133 برقم وقيد....  برقم اودع 13 مكتب االول الدور للمحاسبات

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى محمد عبدهللا ليلى -  586

 النجار طه عبدالجواد المرحوم ورثة/ بملك -نعيم ةزاوي بوالد قصر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حويش قطب محمد عبدالودود عادل -  587

 المحافظة عام ديوان حماده كوم ومدينة مركز/ بملك -عبدالعزيز بن عمر مدرسة امام عرابي شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده سعد عالء -  588

 على محمد العسيد محمد - بملك - الدوله امن بجوار االمل الحى - النوباريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالي بوسف يوسف محمد محمد -  589

 غالي يوسف محمد حسن/ بملك -ابومسعود ،:   الـتأشير 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

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر على يوسف محمد احمد -  590

 النجار طلبه السيد محمد/ بملك -سالم صالح شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 14272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عبدالعاطى حسن سالم محمد -  591

 جالل عبدالحميد محمد محمد خالد - بملك - العالى النبراويه البحر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وفي 25457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عيد هنداوى توفيق ابراهيم) والتصدير والتوريدات اللوف لتجارة الهنداوى -  592

 ابوحسن عيد هنداوى توفيق/ بملك -5/5ابيس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورالدين رمضان على رمضان -  593

  شبراخيت ومدينة مركز/ بملك -بشر محلة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد عبدالمقصود رشا -  594

  ابوسيف محمد عبدهللا سامح/  بملك - ابوسيف عزبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشهيه موسى سعد سعد -  595

 الجالي عبدالحليم عبدالهادى نادية/ بملك -كومبو العتر كوبري ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالال عبدالقادر حمدى ايهاب -  596

 الشوالى محمد حسن محمد عبدالرحمن/ بملك -عبدالناصر جمال شارع من المتفرع الزهراء شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن محمد رجب عادل -  597

  رسالن محمد رجب احمد/  بملك -  الدينى المعهد ش من متفرع ابوالسعد ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر على يوسف محمد احمد -  598

 النجار عبدالدايم رجب فوزي/ بملك -الجمهورية شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود الدين محي محمود -  599

  محمود صالح الصاوى صالح/ بملك -التحرير شمال العزه قرية العزه قرية  الشباب مركز ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس السيد محمد صدقى محمد -  600

 عتمان محمود ابراهيم محمد/ بملك -  الدين صالح خدمه مركز خلف الجيش بشارع 16 رقم بالمنزل محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان قمرالدولة ابوزيد طارق -  601

  ابراهيم احمد خالد احمد/ بملك -بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 17096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرصد محمد سعيد احمد -  602

 الفراهده شارع 16 بالعنوان 00 برقم ومقيد 00 برقم مودع تابع فرع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنزالوى السيد محمد طلعت -  603

  المنزالوى محمد عبدالسالم صفاء/  بملك - الطود ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوام عبدهللا جابر ضحا -  604

  مزروع عبدالحميد احمد صبحى/ بملك -البساتين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 5550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عباس الواحد عبد احمد -  605

  عباس عبدالواحد احمد صالح/  بملك - الفارس برج 22 شارع 6 قطعه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنور عبده صبحى رضا -  606

 عالم شحاته فتحى/ بملك -51 رقم عقار افالقه كوبري بجوار فوده احمد شارع ،:   الـتأشير



 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

 العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى محمد الشافعى كمال مبروك -  607

 الشافعى محمد الشافعى كمال ومحمد محمد الشافعى كمال رمضان/  بملك - الرئيسية المعركة قرية السوق ش ،:   الـتأشير وصف, 

  محمد الشافعى كمال واسماء

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود عوض محمد مصطفى اسالم -  608

  علي عبدالعزيز سالم نادية/ بملك -العلوي الكوبري بجوار المسين ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف اشرف منار/ د صيدلية -  609

 الشريف عطيه محمود اشرف/ بملك -البريجات ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى عبدالواحد عبداللطيف صالح -  610

 الشرقاوى عبدالواحد عبداللطيف/ بملك -يوسف مسجد شارع -(المركزي الجهزا ارض) الحمراء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 25462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور احمد عبدالحى احمد -  611

 احمد عبدالوهاب هاشم خلود/ بملك -الحالوجه ،:   الـتأشير


