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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاجير عن 28795 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن رمضان السيد ناهد -  1

 محمد فتحى محمد/ بملك المفتى انور اسعاف امام القاهره االسكندريه طريق 51ك الزراعى الطريق:  بجهة ، الكهربائيه المولدات

 هديب ابراهيم

 حظيرة عن 28800 برقم 20200204 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى على جمعه سمير -  2

 موسى على جمعه احمد/ بملك زهره سامون عزبه:  بجهة ، مواشى

 عن 28924 برقم 20200219 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عزمى عادل ابرهيم/د صيدلية -  3

 العرينى محمد خليل سعد/ بملك المركز شارع من متفرع الوليد بن خالد شارع:  بجهة ، صيدليه

 حظيرة عن 28854 برقم 20200211 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان بسيونى راضى بسيونى -  4

 رمضان بسيونى راضى/ بملك التحرير شمال 21قريه:  بجهة ، مواشى

 بجهة ، عالفه عن 28937 برقم 20200223 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قلقاس عوض على سامح -  5

 قلقلس حسن عوض حسن/  بملك الوسطانيه - الجنابية شارع: 

 حظيرة عن 28966 برقم 20200225 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال على السيد مجدى -  6

 عبدالعال على السيد شوقى/ بملك بردله:  بجهة ، مواشى

 فول عن 28993 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبداللطيف صالح سعيده -  7

 جعفر عبده زكى محمد/ بملك - الرزقة - القزاز معمل:  بجهة ، وفالفل

 حظيرة عن 28856 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور محمد بركات احمد -  8

 حماد عبدهللا زةع/  بملك البركة كوم - 3 بوالد:  بجهة ، والبان وتسمين تربية مواشى

 مواشى حظيرة عن 28864 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشوره عمر عرفه رجاء -  9

 عامر عمر خميس حسين/  بملك بطورس الرزقه كوم:  بجهة ،

 تربية عن 28872 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على ابراهيم سعداوى -  10

 سليمان صالح علوانى حليمه/  بملك 3 حارس المهديه:  بجهة ، البان مواشى

 ورشة عن 28870 برقم 20200212 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيب جمعه عيد سحر -  11

 عبدالسالم عبدهللا سمير ياسر/  بملك غازى سيدى طريق - عبدهللا حسن:  بجهة ، ميكانيكى

 اعالف عن 28914 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي جمعه حسين سعيد محمد -  12

 فريجه حسين عصام/  بملك االسكندريه ش:  بجهة ، بيطرية ومستلزمات

 عن 28805 برقم 20200204 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد محمود راشد محمود راشد -  13

 عبدالحميد محمود راشد محمود/ بملك - صيره:  بجهة ، متكامله عموميه مقاوالت مكتب

 عن 28927 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابراهيم عبدالعاطي محمد عبدالعاطي -  14

 . ابراهيم عبدالعاطي محمد رضا/  بملك الصحراوي االسكندرية طريق عفان بن عثمان قرية:  بجهة ،.  عامـــه حداده

 عن 28938 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بصيله كامل حمدى رمضان محمد -  15

 ابوحوار سعيد ابواليزيد/  بملك الرزقه-القزاز معمل:  بجهة ، ماركت سوبر
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 حظيره عن 28943 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور علي محمد عشري -  16

 علي محمد شكري ناصر/ بملك البركه كوم القادوس عزبه:  بجهة ، االلبان النتاج مواشي

 حظيره عن 28943 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور علي محمد عشري -  17

 علي محمد شكري ناصر/ بملك البركه كوم القادوس عزبه:  بجهة ، االلبان النتاج مواشي

 بيع عن 28958 برقم 20200224 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعلى سعد عبدالهادى نصر -  18

 عمر جمعه حسين وفاء/  بملك برسيق طلمبات:  بجهة ، طازجه اسماك وتجارة

 مكتب عن 28978 برقم 20200226 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على اسماعيل محمد جابر محمد -  19

 السيسى عبدالعزيز محمود عبدالعزيز/  بملك الجمهوريه شارع 27:  بجهة ، جاهزة مالبس توزيع

 ، جافه بقاله عن 28789 برقم 20200203 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه رزق سعد صباح -  20

 شلتوت محمد على سعيد/  بملك النوبارية غرب - رباح بن بالل قرية:  بجهة

 ميزان عن 28834 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم هارون فوزى مسعد -  21

 هارون فوزى محمد/ بملك البحرى النشو:  بجهة ، بسكول

 ، اعالف عن 28820 برقم 20200205 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز على مصباح عمر -  22

 مقلد عبدالعزيز على مصباح/ بملك الدراويه:  بجهة

 جاهزة مالبس عن 3841 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد محمد يوسف طارق -  23

 طوبا السيد محمد ملك  التحرير بشارع كائن منزليه اداوت بيع:  الرئيسي:  بجهة ،. 

 جاهزة مالبس عن 3841 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد محمد يوسف طارق -  24

 . ناصف محروس محمد علي/  بملك التحرير شارع:  بجهة ،. 

 عن 28835 برقم 20200206 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   حبيبه عبدالمطلب سعدالدين رمضان -  25

 . حبيبه راغب محمود عنتر/  بملك - البركة كوم:  بجهة ،.  سيارات اصالح

 عن 28840 برقم 20200209 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناجى السيد محمد ابراهيم محمود -  26

 ناجى السيد محمد ابراهيم سعد/  بملك دفشو - الوسطانى الخط الربعمائة:  بجهة ،(  االنترنت خدمات عدا فيما)  بحرى نقل مكتب

 28860 برقم 20200212 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عشماوى عبدالحى عشماوى عبدهللا -  27

 البنا احمد محمد هويدا/  بملك الجمهورية شارع 3 العقار:  بجهة ، طبيه مستلزمات مكتب عن

 ، حداده عن 28881 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم محمد محمود -  28

 حسن محمد محمد ابراهيم/  بملك كاوتش راس - البحر شارع:  بجهة

 عن 28899 برقم 20200217 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده على عبدالونيس جابر يمانا -  29

 الفقى بسيونى سعد محمد شعبان/ بملك - قافله - عوينه:  بجهة ، مواشى حظيرة

 مخبز عن 28952 برقم 20200223 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفي كامل خميس فتحيه -  30

 محمد عبدالفتاح خميس مسعد/ بملك الكريون المفتش عزبه:  بجهة ، سياحي

 عن 28972 برقم 20200225 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش اسماعيل عوض محمد محمود -  31

 اسماعيل عوض محمد محمد/  بملك المهاجرين - عرابى احمد شارع:  بجهة ، بقاله

 تربية عن 28962 برقم 20200225 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عبدالجواد شعبان عالء -  32

 عبدالعزيز نصر جبريل جبريل/ بملك - الفرج كوم - الغربية كازوليا:  بجهة ، البان مواشى

 عن 28811 برقم 20200205 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى حسين حسين محمد محمود -  33

 عيسى حسين محمد رمضان/  بملك 6/ 11 ابيس:  بجهة ، مواشى حظيرة
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 28818 برقم 20200205 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   صالح عبداللطيف على عبداللطيف محمد -  34

 المنشاوى عطاهللا حليم جورج/ بملك الميزانه عدلى شارع:  بجهة ، محمول اكسسوار عن

 حظيره عن 28822 برقم 20200205 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هليل هليل محمد محمد -  35

 هليل هليل محمد احمد/ بملك غازى سيدى مارون محجوب عزبه:  بجهة ، مواشى

 حظيرة عن 28997 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجرف خليفه على خليفه -  36

 الجرف خليفه على/ بملك - اشو كوم - لطفى عزبه:  بجهة ، مواشى

 عن 28891 برقم 20200216 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   جبريل محمود عبدالحميد عوض -  37

 . ابوعوض ابوبكر منصور صالحة/  بملك القناطر كوم:  بجهة ،.  عموميه مقاوالت

 تجاره عن 28900 برقم 20200217 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عبدالحافظ محمد شحات -  38

 السيد السيد صبرى/ بملك - القناطر كوم - صوان كوم:  بجهة ، حبوب

 ، صيدلية عن 28902 برقم 20200217 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد امل/ د صيدلية -  39

 مرسى معروف سعد محمد/  بملك الكبير الشارع الشرقية بلقطر:  بجهة

 عن 28904 برقم 20200217 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوغازى السيد سالم السيد يحيى -  40

 الشرقاوى هللا فتح محمد محمد/ بملك ناصر مسجد شارع من متفرع الميزانه عاطف شارع:  بجهة ، جاهزة مالبس تجارة

 28920 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مناع اسماعيل عبداللطيف اسماعيل محمد -  41

 السيد سالم حسن محمد/  بملك صيره:  بجهة ، ماركت سوبر محل عن

 حظيره عن 28828 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالليف على محمد على نزيه -  42

 ابوحديد قطب على/ بملك الفرج كوم:  بجهة ، مواشى

 ، ايطالى مخبز عن 28794 برقم 20200203 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد باز محمد اسامه -  43

 سعداوى رمضان ايمن/  بملك المحكمه امام البغدادى شارع 184 العقار:  بجهة

 تجارة عن 28712 برقم 20200219 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   قويدر حسين عبدالحميد احمد -  44

 خالد فاطمة/  بملك - البلد البيضا-  الوراقيه وبالعنوان جنيه 10000 ماله وراس منزليه ادوات بنشاط الرئيسى:  بجهة ، موبايالت

 عبدالسالم

 تجارة عن 28712 برقم 20200219 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   قويدر حسين عبدالحميد احمد -  45

 محمد ضيف عوض السيد/ بملك عثمان كنج - الزراعه عزبه:  بجهة ، موبايالت

 قطع عن 28948 برقم 20200223 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم على محمد مصطفى -  46

 على ابراهيم على محمد/  بملك العمومى الطريق - الوكيل مساكن:  بجهة ، سيارات غيار

 عن 28973 برقم 20200225 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريشره محمد على محمد على -  47

 محمد سعد محمد عبدالمنعم/ بملك 1رقم محل زمزم برج المدينة مجلس بجوار عرابى احمد ش:  بجهة ، هريسه وبيع حلوانى

 عن 28969 برقم 20200225 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالنعيم عبدالسالم محمد -  48

 سينح على محمد/ بملك الوسطانيه:  بجهة ، جاهزه مالبس

 حظيرة عن 20564 برقم 20200203 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالنبي ابراهيم حسن -  49

 جويلى عبدالقادر رجب سالمه/  بملك حسنى جواد بلواكى:  بجهة ، مواشى

 حظيرة عن 20564 برقم 20200203 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالنبي ابراهيم حسن -  50

 ملك/  حسنى جواد/  بلواكى عزبة/  ابوحمص وبالعنوان  جنيه 10000 مال وبراس وتموين بقاله  بنشاط الرئيسي:  بجهة ، مواشى

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

 عن 28848 برقم 20200210 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيبه عبدالمطلب سعدالدين رفيق -  51

 حبيبه عبدالمطلب سعدالدين/ بملك الباللى قريه البركه كوم:  بجهة ، مواشى حظيرة

 حظيرة عن 28857 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهاب ابراهيم مدحت تفيدة -  52

 عماره شهاب ابراهيم عبدالمنعم محمد/  بملك الحاجر - النجارين تجمع:  بجهة ، البان وتسمين تربية مواشى

 برقم 20200212 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  الطودى محمد كامل جمال شريف) الشريف -  53

 محمود محمد محمود/ بملك - السناهره - الرحمه:  بجهة ، العسكرية المالبس فيماعدا مالبس وتجهيز صباغه مصنع عن 28867

 خليفه

 عن 28869 برقم 20200212 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدفراوى على مسعود فاروق محمد -  54

 حموده محمود يوسف محمد/ بملك السالم صيدلية بجوار الجديده الميزانه بيبرس شارع 4:  بجهة ، الوميتال ورشة

 ، حلوانى عن 28970 برقم 20200225 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين محمد محمد حمدى -  55

 الصعيدى السيد عبدالعزيز خالد/ بملك الحدائق المصنع سور ش:  بجهة

 عن 28990 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحمه عبدالرحمن معوض احمد -  56

 حسين لملوم عبدالرؤف حتحوت/ بملك زهره ينالتسع ع:  بجهة ، والبان تسمين مواشى حظيرة

 عن 28893 برقم 20200216 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عقاب شلبى شحاته خميس مصطفى -  57

 مصطفى محمد مصطفى ذكى/ بملك هللا جاب عامر محمد شارع الزهراء تقسيم:  بجهة ، بويات تجاره

 عن 28915 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالغنى صبرى عبدالعظيم -  58

 البنا محمد محمد زينب/  بملك الكنيسه بجوار عبده محمد االمام شارع:  بجهة ، اسماك بيع

 20200219 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  النداف على محمد على االمير) المحمول لخدمات االمير -  59

 بالل حسن عبدالحميد احمد/ بملك عرابى احمد شارع خلف5:  بجهة ، محمول خدمات عن 28926 برقم

 معرض عن 27614 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   قاسم عبدالستار فتحي عمر -  60

 خميس عبدالجيد محمد عادل/ بملك البحريه عثمان عزبه:  بجهة ، موبيليا

 ورشة عن 28950 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد متولى متولى محمود -  61

 شرابيه طاهر طاهر/  بملك الجيش شارع:  بجهة ، حداده

 عن 28797 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسيد عبدالمجيد هنداوى احالم -  62

 نوح عبدالصبور محروس/ بملك الفرج كوم كفرالدوار ابوالمطامير ش:  بجهة ، بناء مواد محجر

 عن 28960 برقم 20200224 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفار علي ابراهيم انور محمود -  63

 عبدالغفار علي ابراهيم عبدالحميد/ بملك العكريشه:  بجهة ، تسمين و البان مواشي حظيره

 عن 28995 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه عبدالفايز عيد جمعه زينب -  64

 عبدالفايز عيد جمعه/  بملك دفشو الربعمائه عزبه:  بجهة ، حفاضات و ورقيات توزيع و تجاره

 عن 28985 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برجل عطيه السيد محمود جبريل -  65

 برجل عطيه السيد اشرف/ بملك القناطر كوم برجل عزبه:  بجهة ، مواشى حظيرة

:  جهةب ، مطعم عن 28786 برقم 20200202 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه احمد سعيد تامر -  66

 حامد على احمد على/  بملك العربى فتحى محمد شارع

 حظيرة عن 28808 برقم 20200204 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر عبدالوهاب احمد سامى -  67

 سعيد محمود فتحى نبيل/  بملك القروى:  بجهة ، مواشى



 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

 تجهيز عن 14784 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر عيسوي محروس عوض -  68

 عوض عوض احمد/  بملك الكارتة بجوار كفرالدوار ابوالمطامير بطريق كائن:  بجهة ، زراعيه حاصالت وتخزين وتعبئة وفرز

 عيسوي محروس

 تجهيز عن 14784 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر عيسوي محروس عوض -  69

 طريق وبالعنوان جنيه 500000 مال وبراس وتصدير استيراد بنشاط الرئيسي:  بجهة ، زراعيه حاصالت وتخزين وتعبئة وفرز

 . عيسى محروس عوض احمد/  بملك الكارتة بجوار ابوالمطامير/ الدوار كفر

 20200211 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  زهران احمد بسيونى سمير بسيونى) للمقاوالت زهران -  70

 الصعيدى عبدهللا سعد صباح/ بملك - الميزانة - بيبرس شارع10:  بجهة ، متكاملة عمومية مقاوالت عن 28859 برقم

 عن 28861 برقم 20200212 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى عوض عوض فوزى سمير -  71

 مرعى خميس رضا/ بملك الكبير المسجد بجوار الوكيل:  بجهة ، وبويات حدايد تجاره

 عن 28871 برقم 20200212 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الماحى ابوالفتح محمد ابوالفتح صالح -  72

 روتان السيد على/ بملك - العكريشة - روتان جامع شارع3:  بجهة ، ركنيات و تنجيد

 ورشة عن 28866 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه محمد سعد محمد وليد -  73

 قطيط محمد على محمد/  بملك الجيش شارع من الوقار شارع:  بجهة ، خراطه

 عن 28885 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سليمان احمد مصطفى اسالم -  74

 ابواليزيد محمد وائل/  بملك يوليو 26 شارع من حماد حسنى شارع:  بجهة ، جاهزة مالبس

 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(.   مقدم سعد عبدالشافي منصور)  للمقاوالت الحمد -  75

 . اسماعيل عبدالاله حنفي/  بملك دسونس:  بجهة ،.  عموميه مقاوالت عن 28889

 مكتب عن 28898 برقم 20200217 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى عبدالحميد هواش ايمان -  76

 غراب موسى عبدالعزيز بدرية/ بملك المحكمه بجوار المحكمه شارع:  بجهة ، جاهزة مالبس توزيع

 عن 28908 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابويوسف يوسف عبدالمنعم جبر محمد -  77

 ابويوسف يوسف عبدالمنعم جبر/  بملك البركه كوم - ابوقميحه عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 28918 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم محمد محمود محمد -  78

 محمد احمد صابر محمد/ بملك االدكاوى:  بجهة ، بالمنازل الطبيعى الغاز جهاز حمايه غطاء توزيع

 تجارة عن 28804 برقم 20200204 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد ربيع مصطفى -  79

 محمد كامل هللا فتح عوض/ بملك - القومية ابيس:  بجهة ، سيارات

 موبايالت عن 28940 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف احمد محمد يسرى -  80

 مطر عبدالعزيز منصور/  بملك دفشو - ابوصالح:  بجهة ، واكسسوارات

 مكتب عن 28946 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شامه ابو احمد علي خليل السيد -  81

 ابوشامه احمد علي سعد خليل/ بملك االوقاف منشاه:  بجهة ،( بناء و هدم) عقاري استثمار و مقاوالت

 ، عطاره عن 28785 برقم 20200202 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عبدهللا سليمان احمد -  82

 البيضا وصباغى والنسيج للغزل مصر شركة - البيضا مساكن المصنع سور بجوار السوق شارع 1:  بجهة

 مقاوالت عن 28790 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعير محمد على محمد ايمان -  83

 ناجى ابراهيم حامد ابراهيم/بملك الحدائق - االسالم نور مسجد شارع التمليك 61 رقم عقار:  بجهة ، وتوريداتها عمومية

 تجارة عن 28980 برقم 20200226 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجليل سعد جمعه مصطفى -  84

 زلط فرج سعيد فرج/ بملك برسيق طلمبات:  بجهة ، كاوتش



 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

 مكتب عن 28996 برقم 20200227 ىف قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد علي رمضان محمود -  85

 بسيوني منتصر فوزي ماهر/ بملك الربعمائه عزبه:  بجهة ، التصدير لعموم

 عن 28843 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحيم محمد مصطفى رمضان محمد -  86

 محمد مصطفى رمضان احمد/بملك القزاز معمل محطه:  بجهة ، منزليه ادوات

 عن 28853 برقم 20200211 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى ابراهيم ابراهيم محمود -  87

 الشرقاوى ابراهيم ابراهيم عبدالسالم/ بملك - غازى سيدى - خضر عزبه:  بجهة ، البان مواشى حظيرة

 احذيه بيع عن 28876 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد مجدى محمد -  88

 على عبدالسميع احمد/  بملك الدوار كفر مدخل الهنا برج - القتال شارع:  بجهة ، وشنط

 ، صيدلية عن 28879 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قريطم نهال/  د صيدلية -  89

 متولى على محمد اظهر/ بملك رشيد - الطابية خط الطرفاية كوم تبع الطرفاية موقف بجوار الصغرى الستين عزبة:  بجهة

 عن 28897 برقم 20200217 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباسى محمد حامد رجب رضا -  90

 على طايل محمد حميده/  بملك الشاويش عزبة القزاز معمل:  بجهة ، عامة مقاوالت

 مقاوالت عن 28802 برقم 20200204 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البديوى السيد محمود طه -  91

 عبدالعزيز صبحى سحر/  بملك 5/ 2 ابيس:  بجهة ، عامة

:  بجهة ، مطعم عن 28793 برقم 20200203 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمد فرج ابتسام -  92

 محمد عبدالحكيم عبدالسالم محمد/  بملك اسكندرية شارع

 عن 28939 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت محمد الصافى البشير محمد -  93

 رشوان عبادي علي محمد/  بملك - المراكبيه- بورسعيد شارع:  بجهة ، مفروشات تجاره

 عن 28831 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرابيه مصطفى محمد محمد ياسين -  94

 عبدالعال جبالى لبنى/ بملك - الفيل - المهاجرين9رقم عقار:  بجهة ، عالفه

 برقم 20200224 فى دقي ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االسكندرانى محمود محمد على مجدى كريم -  95

 ابراهيم محمد عادل/ بملك حرب طلعت شارع:  بجهة ، خردوات و مكتبه عن 28954

 مالبس عن 28967 برقم 20200225 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه ابراهيم شوقى مشيره -  96

 شهاب شعبان فايزة/ بملك الشرقية بلقطر:  بجهة ، العسكرية المالبس فيماعدا جاهزة

 عن 28989 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كشك احمد سيد عبدالجواد السيد -  97

 ابراهيم عبدالعزيز هنه/ بملك الخامسه ابيس:  بجهة ، والبان تسمين مواشى حظيرة

 بيع عن 28838 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفار على ابراهيم عبدالحميد -  98

 عبدالغفار على ابراهيم انور/ بملك العكريشه:  بجهة ، فاكهه

 مالبس عن 28851 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسين عبدالرشيد احمد -  99

 عبدالوهاب زكريا محمد/  بملك االسراء برج القطار محطة خلف السعيد ابناء برج الجالء شارع:  بجهة ، جاهزة

 عن 28875 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوان احمد سيد على احمد احمد -  100

 ابوالخير محمد عبدالعزيز سريا/  بملك المهاجرين - رمضان ابراهيم شارع:  بجهة ، كهربائية اجهزة

 برقم 20200213 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عيسى احمد عاطف رشدي محمد عاطف -  101

 . ابوزيد ابراهيم شعبان رجب/  بملك الحدائق - اللقاء شارع:  بجهة ،.  ماركت سوبر عن 28880

 تجارة عن 28905 برقم 20200217 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين صابر عبدالحكم صابر -  102

 محمود زكريا عبدهللا محمد/  بملك البحرى النشو:  بجهة ، جاهزة مالبس



 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

 ادوات عن 28910 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسن مختار نجاة -  103

 ابراهيم عبدالهادى حسن احمد/ بملك - الطابية - ابراهيم محمد الشهيد:  بجهة ، سباكة

 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القراجى اسماعيل محمود محمد جمال محمد -  104

 عالم محمد عبده عبدالسالم محمد/  بملك عالم عزبة - البسلقون:  بجهة ، مواشى حظيرة عن 28911

 عن 28826 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب يوسف ضيف سامى -  105

 اسماعيل هللا جاب يوسف ضيف/ بملك الشرقيه بلقطر:  بجهة ، سيارات معرض

 28798 برقم 20200203 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمحسن محمد محجوب نعيم محمد -  106

 جاد احمد عبدالوهاب حسن محمود/ بملك البحرية النخلة الزياتين عزبه:  بجهة ، رخام ورشه عن

 ، بقاله عن 28801 برقم 20200204 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم كامل سعيد شيماء -  107

 نوح محمود عبدالرازق عبداللطيف/  بملك البحريه عثمان ع - المحاكم مجمع شارع:  بجهة

 عن 28783 برقم 20200202 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب جمعه سالم محمد فرج -  108

 خطاب جمعه سالم محمد/ بملك العرقوب الديب عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 طباقى مخبز عن 28941 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن على ضحى -  109

 محمد ابراهيم محمد شيماء/  بملك حرب طلعت حى - البنا انيس شارع من البسطويسى شارع:  بجهة ،

 عن 28968 برقم 20200225 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم سليمان السيد شعبان اسالم -  110

 سالم سليمان السيد شعبان/  بملك القناويه:  بجهة ، اعالف تجارة

 بيع عن 28975 برقم 20200226 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد على عبدالمهيمن رضا هناء -  111

 صالح عباس مفتاح/  بملك الجديد العهد شارع:  بجهة ، احذيه

 عن 28821 برقم 20200205 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كركوت رمضان الصافى عبدالمنعم -  112

 تمراز سليمان عيد عبدالرازق عماد/بملك 1 السرايا برج- المستقبل حى:  بجهة ،(  وبناء هدم)  عقارى واستثمار مقاوالت مكتب

 عن 28825 برقم 20200205 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى عبدالحليم انور ناجى محمود -  113

 بدوى عبدالحليم انور ناجى/ بملك الهلباوى:  بجهة ، احذيه محل

 28837 برقم 20200209 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالنبى عبدالرؤف شيماء -  114

 زيدان على فوزية/ بملك السناهرة- الجديده المنشيه العريان شارع:  بجهة ، جاهزه مالبس تجارة عن

 قطع عن 28852 برقم 20200211 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد عبدالحميد على اسماعيل -  115

 خيرهللا مسعود عبدالمولى رجب/ بملك الحرية قرية 8شارع 26رقم عقار:  بجهة ، زراعية االت غيار

 عن 28868 برقم 20200212 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنوانى اسماعيل عوض صفيه -  116

 جعفر عبدالفتاح صبحى/ بملك -زهره - الشوكه عزبه:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 28901 برقم 20200217 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكاريوس هارون ادوارد اميل -  117

 رمله وهبه فؤاد جيهان/ بملك الفرنسيسكان مدرسه خلف الحدائق:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 عن 28991 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابو على نعمان عنتر محمد -  118

 علي جمعه علي طاهر/  بملك زهره سامون عزبه:  بجهة ، البان و تسمين مواشي حظيره

 عن 28994 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المصري عبداللطيف سعيد نبيل -  119

 الدهشان ابراهيم احمد محمد/ بملك الكريون:  بجهة ، سيارات معرض

 محل عن 28921 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه السيد صالح عبدهللا -  120

 عالم السيد صالح/ بملك الهلباوى منشاه:  بجهة ، فراشه



 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

 مكتب عن 28925 برقم 20200219 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ريان علي نوح علي كريمة -  121

 الدفعة - الهدى مسجد شارع 2 مدخل 29 رقم:  بجهة ،.  المستشفيات ومستلزمات طبيه ومستلزمات تجميل مستحضرات توريدات

 . الشب عبدهللا احمد طه/  بملك الحدائق - الثانيه

 مواد بيع عن 28836 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد معوض محمد ايناس -  122

 سيف على محمود فاطمة/  بملك البيضا مساكن:  بجهة ، غذائيه

 ، تكييفات بيع عن 28935 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، همال رأس ، فرد تاجر ،  خليل سالم سالم محمد -  123

 حسين على كامل احمد/ بملك - السناهرة - المنشية صيدليه شارع:  بجهة

 عن 28947 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى على يوسف محسن اسالم -  124

 التراخيص على الحصول وبعد والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا وفيما االنترنت خدمات عدا فيما)  مطبعة

 سعيد حسن محمد ناجى محمد/ بملك مكه مسجد بجوار العمده ارض كامل مصطفى شارع:  بجهة ،(  الالزمه

 بيع عن 28957 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعلى سعد عبدالهادى سعد -  125

 الغزالى على خميس ست/  بملك برسيق طلمبات:  بجهة ، طازجه اسماك وتجارة

 زيوت بيع عن 28965 برقم 20200225 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عيد محمد يحى -  126

 على عبده رمضان صباح/ بملك بولين:  بجهة ، سيارات

 28992 برقم 20200227 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب احمد سيد محمود الصافى حسين -  127

 شرابيه حسن طاهر طاهر/ بملك الجيش شارع بانيلي سوق:  بجهة ، كاوتش ورشه عن

 عن 28999 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى رمضان انور محمد معتز -  128

 سليمان محمد صبحى عماد/ بملك الفنية المدرسة شارع35:  بجهة ، اتيليه

 حظيرة عن 28858 برقم 20200211 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قديحه ابراهيم عبدهللا فلاير -  129

 الحمراوى محمد احمد نصرة/  بملك الرزقه:  بجهة ، مواشى

 حظيرة عن 28873 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  ابوشوشه توفيق شعبان خالد -  130

 . ابوشوشه احمد توفيق عبدالباسط/  بملك الفرج كوم - الطلميه خط:  بجهة ، البان مواشي

 عن 28894 برقم 20200216 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالمنعم محمد محمد محمود -  131

 حسين عبدالصمد متولى احمد/ بملك االولى الدفعه التمليك الفنيه المدرسه امام 13العقار:  بجهة ، طبية توريدات

 ثالجه عن 28913 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحاوى طه ممدوح عايده -  132

 عبدالمعطى عبدالحميد عبدالفتاح حمدى/ بملك صقر زاويه:  بجهة ، وفاكهه خضار

 مكتب عن 28796 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شعبان عبدالمنعم ناجى -  133

 احمد احمد شعبان عبدالمنعم/  بملك الفرج كوم:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 ، اتيليه عن 28784 برقم 20200202 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسنين صالح امال -  134

 ابراهيم بسيونى صالح/بملك التمليك الحدائق االولى الدفعه ب مدخل 12 العقار:  بجهة

 عن 28823 برقم 20200205 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجويلى محمد معاويه جمال فتحى -  135

 الجويلى محمد معاويه جمال محمد/ بملك - غازى سيدى:  بجهة ، مواشى حظيرة

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم زيد حامد احمد - السيارات لتجارة زيد حامد احمد -  136

 على عبدالصمد احمد رجب/ بملك دفشو كوم - حسين خالد ع:  بجهة ، سيارات معرض عن 28824 برقم 20200205

 عن 28839 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدهللا عبدالمجيد رجب عبدالمجيد -  137

 . مبارك سعد رزق محمد/  بملك - البحري النشو:  بجهة ،.  كاوتش وتصليح بيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 28841 برقم 20200209 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فواز عبدالفتاح ابوبكر عبدالسالم -  138

 فواز عبدالفتاح ابوبكر/  بملك الوزاره عزبة:  بجهة ، زراعيه حاصالت توريدات مكتب

 ورشة عن 28850 برقم 20200211 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالعال محمد شحاته محمد -  139

 . عبدالعال محمد شحاته/  بملك الوسطانيه - ابوالعال. ش:  بجهة ،. صاج تفصيل

 20200204 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  ايوب محمد خليل اشرف) والتعبئة للفرز ايوب محطه -  140

 ايوب حسن محمد خليل/ بملك - الحالوجه:  بجهة ، زراعيه حاصالت وتجهيز وتعبئه فرز محطه عن 9104 برقم

 اعمال عن 28865 برقم 20200212 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد هنداوى سعيد ربيع -  141

 عبدالحميد هنداوى عبدالحميد محمد/  بملك غازى سيدى - مارون:  بجهة ، المعلقه واالسقف الجبس

 ، صيدليه عن 28903 برقم 20200217 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد هناء/ د صيدليه -  142

 احمد كامل عبدالنبى محمد/ بملك الكبير المسجد شارع الجرن عزبه:  بجهة

 20200217 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  بحيرى سليمان محمد سليمان احمد) بحيرى مشويات -  143

 سالم عبدالمنعم على محمد/ بملك - الميزانه - عدلى ش:  بجهة ، مشويات عن 28907 برقم

 عن 28922 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم عبدالمولى عبدالعزيز محمد -  144

 حتاته عيسى محمد عيسى/ بملك السناهره الرحمه:  بجهة ، خضروات تجاره

 حظيره عن 28942 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطاوع عبدالعاطي سالمه -  145

 مطاوع عبدالعاطي ابراهيم عبدالعاطي ابراهيم/  بملك البركه كوم الدوار عزبه:  بجهة ، االلبان اللنتاج مواشي

 عن 28971 برقم 20200225 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيات محمد محمد رمضان محمود -  146

 الزيات محمد محمد رمضان/ بملك - البلد كفرالدوار - البوسته بجوار يونس محمد شارع:  بجهة ، مسلحه حداده اعمال مقاوالت

 ، بقاله عن 28827 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قتايه عبدالحليم محمد امانى -  147

 على ابراهيم احمد محمد/ بملك بورسعيد شارع من متفرع العائم الكبرى شارع البلد البيضا2العقار:  بجهة

 28961 برقم 20200224 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان احمد عبدالرازق ابراهيم محمود -  148

 رمضان احمد عبدالرازق ابراهيم/  بملك سليم كفر - الزقم منشية:  بجهة ، رياضيه اجهزة تجارة عن

 حظيره عن 28953 برقم 20200224 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي سعد اسماعيل طارق -  149

 ابراهيم علي سعيد شعبان/  بملك الكنايس:  بجهة ، البان و مواشي

 معرض عن 28832 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد فرج محمود -  150

 احمد سيد عبدالحميد صبحى/ بملك - دفشو - الوابور:  بجهة ، سيارات

 28842 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عطا علي محمد محمد عبدالبصير رضا -  151

 الحي - 2 رقم عقار:  بجهة ،.  الالزمة التراخيص على الحصول وبعد -( االنترنت خدمات عدا فيما)  خاصة احتياجات مركز عن

 . سالم محمد الجاسر رفعت/  بملك - االول

 تعبئة عن 28977 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الساجد حسن محمد فؤاد احمد -  152

 الشحات عبدالمنعم عبدالحميد عبدالعزيز/  بملك المحكمه شارع:  بجهة ، غذائيه مواد

 ، اتيليه عن 28986 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هنداوى ابوزيد جميل اسالم -  153

 منصور الخولى فكرى ممدوح اسماء/ بملك - الحدائق - اللقاء شارع:  بجهة

 حظيرة عن 28878 برقم 20200213 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جويده هللا رزق سالم مروة -  154

 عبدالمجيد بركات محمد/  بملك بردله:  بجهة ، مواشى



 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

 28787 برقم 20200202 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االدكاوى عبدالرحمن عبدهللا جابر محمد -  155

 االدكاوى عبدالرحمن عبدهللا جابر/  بملك االدكاوى عماره الجيش شارع اخر:  بجهة ، مقهى عن

 28803 برقم 20200204 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خطاب عمر عبدالجليل رمضان خميس -  156

 عبدالعاطى شوقى محمد/  بملك - الطرفايه كوم:  بجهة ، مقاوالت مكتب عن

 عن 28923 برقم 20200219 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النادى على ابراهيم سعيد شوقى -  157

 النادى على ابراهيم سعيد شوقى احمد/  بملك غازى سيدى:  بجهة ، سيارات معرض

 مكتب عن 28812 برقم 20200205 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد امام االمام كرم -  158

 شتا امام سمير/ بملك الخضار وكالة خلف - السعرانية:  بجهة ، جمركى تخليص

 عن 28944 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هويدي حموده فتحي حموده نادر -  159

 حموده فتحي حموده احمد/  بملك البركه كوم الدوار عزبه:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظيره

 عن 28987 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عبدالسالم عوض مصطفى -  160

 حسن ابراهيم محمد/ بملك كوماشو:  بجهة ، دواجن اعالف تصنيع

 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصالحى على اسماعيل عبدالمنعم الصالحى -  161

 ابوالمكارم نيازى احمد عبدالرحمن/ بملك المدينة مجلس امام السخاوى شارع:  بجهة ، حريمى كوافير عن 28976

 عن 28829 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عمر يوسف محمد محمد مصطفى -  162

 . القشالن عبدالحميد عبدالمعطي نجالء/  بملك - البركة - ابوسيف عزبة:  بجهة ، مواشي تجارة

 عن 28845 برقم 20200210 فى قيد ، 170000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد السيد عبدالمنعم محمد -  163

 محمود محمد السيد عبدالمنعم السيد/ بملك الكنايس:  بجهة ، مواشى حظيرة

 حظيرة عن 28877 برقم 20200213 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى حميده فتحى محمد -  164

 عبدالعال مرسى حميده فتحى/  بملك الدينى المعهد بجوار مرجان:  بجهة ، مواشى

)  مكتبه عن 28919 مبرق 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا احمد محمد سعيد هبة -  165

 بسيونى محمد جمعه/  بملك سليم كفر:  بجهة ،(  التصوير ماكينات ماعدا

 برقم 20200203 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعطا عبدالفتاح صالح عبدالفتاح عبدهللا -  166

 السيد زغلول سعاد/  بملك السينما شارع:  بجهة ، جاهزة مالبس تجارة عن 28791

 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزعويلى ابراهيم محمد عبداللطيف ماجده -  167

 رشدى رزق احمد محمد/ بملك عبدالقادر شارع من القنطره شارع:  بجهة ، مياه فالتر عن 28930

 محل عن 28936 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغني ابراهيم محمد احمد -  168

 علي محمد مصطفي هدي/  بملك نعيم محمد شارع اسطوفان:  بجهة ، فول تحضير

 محل عن 28928 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي ابراهيم علي محمد نصر -  169

 موسي ابراهيم علي محمد/  بملك الهول ابو شارع السابله:  بجهة ، العسكريه المالبس عدا فيما جاهزه مالبس

 عن 28949 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي عبدالرحيم حسن علي محمد -  170

 محمد ابراهيم حميده صالح/ بملك -دفشو- دبوره:  بجهة ، عموميه مقاوالت مكتب

 مكتب عن 28955 برقم 20200224 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال احمد كامل احمد -  171

 عبدالعال احمد كامل محمد/  بملك الجمهورية شارع - الرفاعى حارة - 6 رقم عقار:  بجهة ، فندقيه ومعدات اجهزة توريدات

 توزيع عن 28963 برقم 20200225 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس محمود ابوزيد عوض -  172

 داود رجب محمد ماجده/  بملك الجديد الصرف بجوار لوقين ق:  بجهة ، غذائية مواد



 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 28807 برقم 20200204 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حامد عطيه مرزوق عطيه -  173

 على محمود حجاج حامد عطيه/بملك البحرى النشو:  بجهة ،(  والقوانين للوائح طبقا)  والتصدير االستيراد عموم مكتب

 عن 28809 برقم 20200204 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى عبدالمجيد عبدالسيد على -  174

 الغنام عبدالعزيز خميس ياسر/   بملك - كيل محلة - راضى ع:  بجهة ، ذرة مدشة

 قطع عن 28815 برقم 20200205 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد كمال عبدالهادى محمد -  175

 الجناينى احمد كمال عبدالهادى/  بملك شحاته احمد مسجد بجوار القوميه ابيس:  بجهة ، وكماليات سيارات غيار

 عن 28816 برقم 20200205 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حمدان على اشرف محمد -  176

 على حمدان على اشرف/بملك النصر منشية الدسوقى جالل من متفرع اسماعيل عبدالحى شارع:  بجهة ، مواشى حظيرة

 28849 برقم 20200210 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى اسماعيل عبدالحميد رضا هادى -  177

 عطيه على عبدهللا/ بملك الحدائق االولى الدفعه 19عماره:  بجهة ، الومتيال ورشه عن

 مكتب عن 28863 برقم 20200212 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال احمد فتحى محمود -  178

 عبدالعال عبدالاله عبدهللا صبرى/  بملك سالم زاوية البحرى الخورى ع:  بجهة ، وتجهيزات تشطيبات

 ورشة عن 28882 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادم مصطفى عطيطو محمد -  179

 محسن حسين جابر/  بملك الجيش شارع من المزلقان شارع:  بجهة ، ميكانيكى

 عن 28981 برقم 20200226 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرميسى اسماعيل شعبان هدى -  180

 محمد عبدالاله محمد/  بملك الدراويه:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 28895 برقم 20200216 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدهللا محمد احمد السيد مها -  181

 حسين رجب محمد احمد على/ بملك االولى الدفعه التمليك الفنيه المدرسه امام 14العقار:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 28887 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   المنشاوي عطيه شعبان محمد رجب -  182

 . عطيه شعبان محمد شعبان/  بملك - النصر منشية:  بجهة ،. مواشي وحظيرة وتسمين البان تجارة عن

 28909 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز عبدالسالم عبدهللا سعدهللا محمد -  183

 منشية - الشعراوى متولى شارع من متفرع غانم عبدالاله شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس فيماعدا جاهزة مالبس مصنع عن

 المغربى السيد اسماعيل محمد/ بملك - النصر

 عن 28912 برقم 20200218 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى عبدالعاطى بحىص رزق -  184

 ابراهيم مرعى عبدالعاطى صبحى/ بملك دفشو كوم حسنين خالد ع:  بجهة ، مواشى حظيرة

 تجارة عن 18102 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابراهيم عطية محمود اشرف -  185

 مرجان عبدالغني لبيب احمد/  بملك برسيق طلمبات:  بجهة ،.  سيارات اطارات

 تجارة عن 18102 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابراهيم عطية محمود اشرف -  186

 محمود/ بملك برسيق طلمبات - العمومى الشارع 2 رقم بالعقار وكائن وتصدير استيراد:  الرئيسي:  بجهة ،.  سيارات اطارات

 .القري ابراهيم عطية

 تجارة عن 18102 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابراهيم عطية محمود اشرف -  187

 برسيق بطلمبات كائن جنيه100000 برأسمال االسماك وتصنيع وتجميد تبريد ثالجة(:  1)اخر رئيسي:  بجهة ،.  سيارات اطارات

 سالم اللطيف عبد محمد محمد محمد/  بملك العمومي للطريق مالصقة برسيق مزرعة طريق

 عن 28799 برقم 20200204 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلم عبدالخالق جبالى سعيد -  188

 الهلباوى ابراهيم هارون هشام/  بملك الهلباوى منشاة:  بجهة ، مواشي حظيرة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 18102 برقم 20200206 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابراهيم عطية محمود اشرف -  189

 2016/04/24 نشاط بداية بتاريخ جنيه100000 وبرأسمال اسماك تجارة بنشاط(: 2) اخر رئيسي:  بجهة ،.  سيارات اطارات

 . القري ابراهيم عطيه محمود هشام/  بملك برسيق لمباتبط كائن

 بيع عن 28931 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسيد سعد عبدالسيد كلثوم ام -  190

 خليل عباس محمد/ بملك العكريشه االمل صيدليه شارع:  بجهة ، العسكرية المالبس فيماعدا مالبس

 بيع عن 28934 برقم 20200220 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم محمد عبدالسالم طه محمد -  191

 حماده محمد محمود فتحي محمود/ بملك البيضا مرزوق عزبه:  بجهة ، سيارات زيوت

 عن 28817 برقم 20200205 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالقادر محمود عبدالقادر -  192

 عبدهللا عبدالقادر محمود/ بملك غازى سيدى:  بجهة ، مواشى حظيرة

 حظيرة عن 28855 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن صابر سعد محمد -  193

 على حسن صابر سعد ياسر/  بملك البركه كوم - 2 بوالد:  بجهة ، والبان وتسمين تربية مواشى

 مكتب عن 28896 برقم 20200216 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى ضيف عوض كريم -  194

 حجازى ابراهيم فتحى حسن/ بملك - البيضا السكه - الخيريه بالل جمعيه ش:  بجهة ، كهرباء مقاوالت

 عن 28888 برقم 20200213 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   العجمي ابراهيم رمضان سهير -  195

 . الدين شمس عبدالرحمن محمد عبدالنبي/  بملك الهلباوي منشأة:  بجهة ،.  مواشي حظيرة

 عطاره عن 28916 برقم 20200218 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد محمد سعد سامى محمد -  196

 برانى محمود محمود اشرف/ بملك خالد ع سالم رجب ش:  بجهة ،

 عن 28964 برقم 20200225 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمراوى محمود زكى نبيل محمود -  197

 كيالنى عبدالعزيز عبدالوهاب نهله/ بملك الغربية بلقطر:  بجهة ، مكتبه

 عن 28982 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر عبدالرحيم حسين سعيد حسين -  198

 النكالوى ابراهيم محمود/ بملك الزهراء تقسيم المركز ش:  بجهة ، معصره

 عن 28792 برقم 20200203 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطار شعبان عاطف رمضان -  199

 بولص مكرم البرت/ بملك الحصن عزبه:  هةبج ، وتكاتك سيارات معرض

 ، منزلية ادوات عن 28932 برقم 20200220 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلم محمد سعد -  200

 الفقى عبدالعزيز تحية/ بملك - القروى - الحمامى عزبه:  بجهة

 و تنميه عن 28933 برقم 20200220 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان محمود حافظ نجاتي -  201

 برقم المرقم و الحدائق خضر شارع 9 العقار:  بجهة ، التراخيص علي الحصول بعد و(  االنترنت خدمات فيماعدا)مهارات تدريب

 سبيع عبدالرؤوف سمير محمد/  بملك الحدائق 94 القطعه ضمن الجنينه اول 240 شارع 7

 عن 28810 برقم 20200204 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس محمد رجب حامد عصام -  202

 الحلوانى على السيد احمد صبحى/  بملك افندى عمر خلف الحلوانى برج:  بجهة ، مطعم

 عن 28951 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرويني حسن السيد محمود السيد -  203

 محمد علي عبدالهادي كمال/  بملك الصفوه برج الحدائق 1 رقم عقار:  بجهة ، اسماك تجاره

 مكتب عن 28956 برقم 20200224 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوي بكير محمد محمود -  204

 رجب ابراهيم عاطف روان/ بملك بسنتواي الجزيره:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 مبيدات عن 28983 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم على ابراهيم عبدالهادى -  205

 سالم عبدالهادى ابراهيم/ بملك المهاجرين:  بجهة ، زراعية



 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

 بقاله عن 28788 برقم 20200203 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالمقصود مختار صباح -  206

 مقرش عبدالمقصود عبدالهادى جمال/ بملك ديرامس:  بجهة ،

 ، كافيه عن 28814 برقم 20200205 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالغنى عادل محمد -  207

 الحنفى احمد عبدالغنى عادل/ بملك - القوميه 1/6 ابيس:  بجهة

 تصنيع عن 28830 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف موسى الشحات احمد -  208

 السيد يوسف موسى الشحات/ بملك المستجده ابيس تركى ابراهيم قريه:  بجهة ، البان

 عن 28844 برقم 20200210 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد السيد عبدالمنعم عيسى -  209

 محمود محمد السيد عبدالمنعم السيد/ بملك الكنايس:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 28847 برقم 20200210 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل يوسف اسماعيل سالمه -  210

 عبدالمنعم عبدالسالم نعمه/ بملك - الخمسين ع - البسلقون:  بجهة ، مواشى حظيرة

 جاهزة مالبس عن 28883 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد بدر السيد ناجح -  211

 النشار محمد زكريا/  بملك الثانى الدور - النشار عمارة الدين صالح شارع:  بجهة ،

 28892 برقم 20200216 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد حسن اسماعيل يسرى محمد -  212

 عتيبه خالد حسين محمد/ بملك كفرالدوار مدخل مكه برج:  بجهة ، بن مطحن عن

 28890 برقم 20200213 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابوالنجا محمد عبدالعظيم ابراهيم فاطمة -  213

 . مصري عبدالوكيل رجب/  بملك - اشو كوم:  بجهة ،.  وتوريدها طبيه اجهزة صيانة عن

 عن 28906 برقم 20200217 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشال احمد موافى عبدالمنعم عماد -  214

 مبارك عيد السيد عبدهللا محمد/  بملك المطافى بجوار - الحدائق:  بجهة ، سيارات تجارة معرض

 عن 28917 برقم 20200218 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يحيى عبدالراضى محمد ناصر -  215

 يحيى عبدالراضى محمد نجوى/  بملك البلديه شارع:  بجهة ، بالجمله وعالفه حبوب وبيع تجارة

 معرض عن 28806 برقم 20200204 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالحميد جمال محمد -  216

 النمس محمود على محمد/ بملك - بولين:  بجهة ، موبيليا

 برقم 20200220 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق احمد حسن علي عبدالمنعم حسن -  217

 حامد محمد احمد/  بملك تطبيقينال نقابه بجوار الحدائق:  بجهة ، عموميه مقاوالت عن 28929

 عن 28959 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالمعطي ابراهيم هشام -  218

 محالب عبدالعاطي ابراهيم سعيد/  بملك العرقوب:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 محطه عن 11004 برقم 20200225 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى سعيد سامى عاطف -  219

 سعيد سامى عاطف ابرام/ بملك جناكليس طريق:  بجهة ، خضروات وتبريد محاصيل وتعبئه فرز

 محطه عن 11004 برقم 20200225 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى سعيد سامى عاطف -  220

 الدائرى باالطريق وكائن جنيه مليوني برأسمال وتصدير استيراد بنشاط:  الرئيسي:  بجهة ، خضروات وتبريد محاصيل وتعبئه فرز

 .السعد ابو ابراهيم صبحى/  بملك

 معرض عن 28984 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف محمود سعيد منار -  221

 حسن محمود محمد على/ بملك - الزهراء تقسيم - البريد شارع 17رقم عقار:  بجهة ، موبيليا

 عن 28988 برقم 20200227 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرلسي عثمان بخيت محمد هدير -  222

 حسين عزت محمد سمير/  بملك الحدائق شارع عزت سمير شارع 15:  بجهة ، كوافير و اتيليه



 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

 تجارة عن 28813 برقم 20200205 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى مصطفى الشحات هانى -  223

 مرسى مصطفى الشحات/بملك صيره - البرنس كوبرى بجوار:  بجهة ، البان

 مركز عن 28833 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   فؤاد عبدالكريم فؤاد احمد -  224

 الميزانه - سالم شارع:  بجهة ،.  الالزمة التراخيص على الحصول وبعد -( االنترنت خدمات عدا فيما)  الي وحاسب وترجمه لغات

 .الدين شهاب عبدالقوي فؤاد ماهر/  بملك

 عن 28862 برقم 20200212 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عشماوي محمود محمد عبدالجليل -  225

 . عبدالحي عبدالعاطي محمد محمود/  بملك انطونيادس:  بجهة ،.  عطور توزيع مكتب

 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاب بريك فتحى عيد اشرف - الغذائية المواد وتوزيع لتجارة حجاب -  226

 حجاب بريك فتحى عيد/  بملك لوقين ق:  بجهة ، الغذائيه المواد وتوزيع تجارة عن 28884 برقم 20200213

 28886 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   الصباغ محمد حسن محمد عبدالحميد -  227

 . الصباغ محمد حسن محمد/  بملك 3 رقم عقار - الكوبري نزلة - زهرة:  بجهة ،.  وفاكهـــة خضار بيع عن

 عن 28979 برقم 20200226 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعداوى سعد سعداوى عايدة -  228

 ابوريشه عالم كامل زكريا/  بملك عزاز كفر - ادريس عزبة:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 29004 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   نعيم حسن عبدالفتاح صالح حسن -  229

 . بدر كامل محمود عامر/  بملك البحر شارع:  بجهة ،.  جــزارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برقم 20200223 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   عمومية مقاوالت  ،  شركة   وشريكه السباعى ابراهيم جمعه -  1

 السالم:  بجهة ، عمومية مقاوالت عن ، 28945

 50000.000   مالها ،رأس   الزراعيه والخدمات التوريدات  ،  شركة   وشريكه شريدح حسين السيد رجب محمد/  شركة -  2

 3 شقه ج مدخل 7 رقم عمارة البنوك شارع:  بجهة ، الزراعيه والخدمات التوريدات عن ، 28846 برقم 20200210 فى ،قيدت

 النوبارية مدينة

 50000.000   مالها ،رأس   الزراعيــه الحاصالت تصــدير  ،  شركة.    وشريكته برعي محمود محمود شحاته/  شركة -  3

 .البحريه النخلة:  بجهة ، الزراعيــه الحاصالت تصــدير عن ، 28874 برقم 20200213 فى ،قيدت

 االالت غيار قطع وتجارة السيارات وتجارة التصدير و االستيراد عموم  ،  شركة.    وشركاه جنيدي رحيم عبيد سعيد محمد -  4

 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس.   الشمسيه الطاقة مستلزمات وتوريد وبيع الري ومستلزمات الرش ومواتير الزراعيه

 الرش ومواتير الزراعيه االالت غيار قطع وتجارة السيارات وتجارة التصدير و االستيراد عموم عن ، 28819 برقم 20200205

 . الوكيل - جنيدي عبيد محمد شارع 1 رقم منزل:  بجهة ،.  الشمسيه الطاقة مستلزمات وتوريد وبيع الري ومستلزمات

 االلبان ومنتجات الحيوانى االنتاج ومشروعات الزراعيه المشروعات ادارة  ،  شركة   وشريكته ابوحسين سعد جمعه عماد -  5

 ،رأس   المواشى اسواق وادارة الزراعيه االفات ومبيدات واالعالف المزارع ومستلزمات الزراعيه والمخصبات االسمده وتجارة

 الحيوانى االنتاج ومشروعات الزراعيه المشروعات ادارة عن ، 28974 برقم 20200226 فى ،قيدت 50000.000   مالها

 اسواق وادارة الزراعيه االفات ومبيدات واالعالف المزارع ومستلزمات يهالزراع والمخصبات االسمده وتجارة االلبان ومنتجات

 الشموع مدخل - 6 محطه خلف - المرقب علم:  بجهة ، المواشى

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   15560:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عليان يوسف محمود عبيد سامي   - 1

 نهائيا التجاري  السجل وشطب المحو تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200204 ختاري وفى ،   24300:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   جاد عطيه عبده مصطفى   - 2

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   20336:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نوح محمود عبدالرازق عبداللطيف   - 3

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   20200206 تاريخ وفى ،   17307:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عشماوى الحى عبد عشماوى هللا عبد   - 4

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200206 تاريخ وفى ،   24009:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   الشافعي السيد محمد رأفت   - 5

 نهائيا التجارة لترك هذالقيد شطب تم

   20200206 تاريخ وفى ،   24009:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(.   الشافعي السيد محمد رأفت)  للرحالت الشافعي   - 6

 نهائيا التجارة لترك هذالقيد شطب تم  السجل شطب/محو تم

 شطب/محو تم   20200209 تاريخ وفى ،   12327:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دشيش ابو سعد المنعم عبد ابراهيم   - 7

 . نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200210 تاريخ وفى ،   28389:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   محفوظ ابراهيم عبدالعزيز شعبان   - 8

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200210 تاريخ وفى ،   25960:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العال ابو عبدالمنعم محمد اماني   - 9

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   15247:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرعي عبدهللا محمد محمد كرم   - 10

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20200212 تاريخ وفى ،   19409:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   محمد علوان عوض ابراهيم   - 11

 . نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20200213 تاريخ وفى ،   28141:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عامر راشد جمعه نجاة   - 12

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو

 شطب/محو تم   20200217 تاريخ وفى ،   28491:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمود عبدالمنعم شيماء   - 13

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل



 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

 شطب/محو تم   20200218 تاريخ وفى ،   5989:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد حمدم سعد  رمضان   - 14

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   20200218 تاريخ وفى ،   2617:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فهيم شكرى جالل   - 15

 . نهائيا التجارى السجل وشطب

 تم   20200219 تاريخ وفى ،   14609:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   عبدهللا محمد ابراهيم محمد)  الشيماء مخبز   - 16

 . نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200220 تاريخ وفى ،   21966:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد حسين ابراهيم   - 17

 . نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

  السجل شطب/محو تم   20200224 تاريخ وفى ،   27894:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم سالم حسني احمد   - 18

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20200224 تاريخ وفى ،   24360:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فايد حامد رياض محمد رياض   - 19

 نهائيا التجاره لترك القيد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200224 تاريخ وفى ،   27897:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض رمضان طه حمزه   - 20

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم

 شطب/محو تم   20200225 تاريخ وفى ،   23919:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا جاد الرحمن عبد جويده موسى   - 21

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   20200226 تاريخ وفى ،   21683:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرسى الغنى عبد محمود حامد محمد   - 22

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   19604:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلطان السيد لسالم عبد محمد   - 23

 نهائيا التجاره التاجر لترك القيد هذا شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   21729:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   حمدا محمد ذكى هدى   - 24

 نهائيا التجارة لترك القيد هذا شطب تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  14089 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فاضل قناوي محمد حسن ابراهيم -  1

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

,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  14089 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فاضل قناوي محمد حسن ابراهيم -  2

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  14174 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منسي محمود محمد نبيل -  3

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  5258 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمقصود محمود مختار -  4

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 ، تاريخ وفي  19938 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   السيارات لتجارة الجناينى)  الجناينى السالم عبد شحاته محمد -  5

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200203

 رأس تعديل تم  20200203 ، تاريخ وفي  20487 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   خليل عبدالحميد فهمى محمد شوقى محمد -  6

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  27725 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا حب محمد جادو زكي محمود -  7

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

 المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  27310 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هيبه محمد عبدالوهاب محمد صبحي -  8

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

 المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  17631 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   غازى ابو الحميد عبد صبري على -  9

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

,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  19854 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   والتصدير لالستيراد الجبالى -  10

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

 المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  19854 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التغليف و والتعبئه للتصدير الجبالى -  11

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

,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  19854 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى محمود النصر سيف محمود -  12

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

,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  19854 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتصدير لالستيراد الجبالى -  13

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

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  19854 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للتصدير الجبالي -  14

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

  20200210 ، تاريخ وفي  13428 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجمال بسيونى احمد رمضان/  السيارات لتجارة الجمال -  15

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  مالال رأس تعديل تم

,  المال رأس تعديل تم  20200210 ، تاريخ وفي  16994 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   زيدان محمد الحميد عبد مجدى -  16

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  27672 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم زيدان فايز حنفي -  17

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  27700 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   القرنشاوي محمد سعد محمد تامر -  18

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

,  المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  4794 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جودة بهنسى سعد محمد عماد -  19

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

 تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  27550 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   صباح عبدالغفار عبدالهادي صبحي ايهاب -  20

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  27657 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحوفي سعد بهجت محمد -  21

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  20425 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   ابراهيم عبدالهادى حسن احمد -  22

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



 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

 المال رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  17324 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرحات محمود السعيد فوزى اسالم -  23

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

,  المال رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  20416 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   ابراهيم رضوان سعيد رضوان -  24

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

,  المال رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  17113 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   كله المقصود عبد حامد عالء -  25

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  12426 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كويله محمد عابدين عبدهللا -  26

  جنيه  55000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  15277 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم غيضان بسيس محمود -  27

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

,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  20253 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   عقاب عبدالقادر طاهر عطية -  28

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

,  المال رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  23278 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن محمد احمد ماهر محمد -  29

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  28489 برقم قيده سبق ،، فرد جرتا  محمد ابراهيم سعد عادل -  30

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  13334 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجرف محمد احمد محمد سمير محمد -  31

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

 المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  19935 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   الحبال اسماعيل محمد بشير هانى -  32

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  25644 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان محمد قطب وليد -  33

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  27807 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغراوي علي عبدالفتاح علي محمد -  34

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

,  المال رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  26523 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجمل عبدالهادي ابراهيم يسري -  35

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

 تم  20200224 ، تاريخ وفي  16518 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   طلبه مرسى احمد سامى)  السيارات لتجارة طلبه -  36

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  16518 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   طلبه مرسى احمد سامى -  37

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  26444 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بطرس شفيق زكي جرجس روماني -  38

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

 رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  17421 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  درويش اسماعيل عوض محمد احمد -  39

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

 المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  23617 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   عمارة شهاب ابراهيم فرج عاطف -  40

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



 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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200227 ، تاريخ وفي  21726 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   داود حسن على محمد -  41

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200227 ، تاريخ وفي  20130 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عزاز محمد احمد محمود -  42

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 28783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب جمعه سالم محمد فرج -  1

  خطاب جمعه سالم محمد/ بملك العرقوب الديب عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 28784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسنين صالح امال -  2

  ابراهيم بسيونى صالح/بملك التمليك الحدائق االولى الدفعه ب مدخل 12 العقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 14089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل قناوي محمد حسن ابراهيم -  3

 بسيونى محمد صبرى/ بملك المحكمه ،:   شيرالـتأ وصف

,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 14089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل قناوي محمد حسن ابراهيم -  4

  الشاذلى شعبان عبدهللا شعبان/ بملك خالد ع الشريف ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 28786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد سعيد تامر -  5

  حامد على احمد على/  بملك العربى فتحى محمد شارع ،

 العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 28787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدكاوى عبدالرحمن عبدهللا جابر محمد -  6

  االدكاوى عبدالرحمن عبدهللا جابر/  بملك االدكاوى عماره الجيش شارع اخر ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 28785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدهللا سليمان احمد -  7

  البيضا وصباغى والنسيج للغزل مصر شركة - البيضا مساكن المصنع سور بجوار السوق شارع 1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 21450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عوض هالل حماده -  8

 غريب حسين  عوض هالل/  بملك محرم  عثمان قرية النوباريه غرب ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 28791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعطا عبدالفتاح صالح عبدالفتاح عبدهللا -  9

  السيد زغلول سعاد/  بملك السينما شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 20564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالنبي ابراهيم حسن -  10

:  ملك/  حسنى جواد/  بلواكى عزبة/  ابوحمص وبالعنوان  جنيه 10000 مال وبراس وتموين بقاله  بنشاط لرئيسيا ،:   الـتأشير

 عبدالتبى شعبان وداد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 20564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالنبي ابراهيم حسن -  11

 جويلى عبدالقادر رجب سالمه/  بملك حسنى جواد بلواكى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 11474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود هللا عبد مرزوقه -  12

 الحداد احمد محمد السيد/ بملك البترول شركه مقابل الزراعى السريع الطريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 28792    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار شعبان عاطف رمضان -  13

 بولص مكرم البرت/ بملك الحصن عزبه ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 28789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه رزق سعد صباح -  14

  شلتوت محمد على سعيد/  بملك النوبارية غرب - رباح بن بالل قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 28793    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد فرج ابتسام -  15

  محمد عبدالحكيم عبدالسالم محمد/  بملك اسكندرية شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 28795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رمضان السيد ناهد -  16

 ابراهيم محمد فتحى محمد/ بملك المفتى انور اسعاف امام القاهره االسكندريه طريق 51ك الزراعى الطريق ،:   الـتأشير وصف

 هديب

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 28790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير محمد على محمد ايمان -  17

 ناجى ابراهيم حامد ابراهيم/بملك الحدائق - االسالم نور مسجد شارع التمليك 61 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 28794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد باز محمد اسامه -  18

  سعداوى رمضان ايمن/  بملك المحكمه امام البغدادى شارع 184 العقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 28798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن محمد محجوب نعيم محمد -  19

 جاد احمد عبدالوهاب حسن محمود/ بملك البحرية النخلة الزياتين عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 28788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالمقصود مختار صباح -  20

 مقرش عبدالمقصود عبدالهادى جمال/ بملك ديرامس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 21911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  المدبولى محمد على عثمان اسالم -  21

  الزقم جمعه احمد محمد احمد عمرو/ بملك - شحاته سيدى - الزقم منشيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 11474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود هللا عبد مرزوقه -  22

 احمد محمد السيد/ بملك البترول شركه مقابل الزراعى السريع بالطريق والكائن اعالف:  االخر الرئيسي الغاء تم ،:   الـتأشير

 . الحداد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 11474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود هللا عبد مرزوقه -  23

 خلف على عطيه سمير/ بملك البترول شركه مقابل الزراعى السريع الطريق:  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 28796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان عبدالمنعم ناجى -  24

  احمد احمد شعبان عبدالمنعم/  بملك الفرج كوم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 28797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسيد المجيدعبد هنداوى احالم -  25

 نوح عبدالصبور محروس/ بملك الفرج كوم كفرالدوار ابوالمطامير ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 20564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالنبي ابراهيم حسن -  26

 سالمه/  بملك حسنى جواد بلواكى بالعنوان جنيه 20000 مال براس مواشى حظيرة بنشاط اخر رئيسي افتتاح تم ،:   الـتأشير

  جويلى عبدالقادر رجب

,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 22751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  جودة محمد محمد نورالدين احمد -  27

  االلمان صرف محطة الى الدائري الطريق من ناصر مشروع ابيس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 28808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر عبدالوهاب احمد سامى -  28

 سعيد محمود فتحى نبيل/  بملك القروى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 9104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد خليل اشرف -  29

 الحالوجه بالعنوان جنيه 50000 مال براس زراعيه حاصالت وتجهيز وتعبئة فرز محطة بنشاط اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير

  ايوب محمد خليل/بملك



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 9104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ايوب محمد خليل اشرف -  30

 الحالوجه بالعنوان جنيه 50000 مال براس زراعيه حاصالت وتجهيز وتعبئة فرز محطة بنشاط اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير

  ايوب محمد خليل/بملك

 تم 20200204 تاريخ وفي 9104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ايوب محمد خليل اشرف) تعبئةوال للفرز ايوب محطه -  31

 ايوب حسن محمد خليل/ بملك - الحالوجه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 28809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى عبدالمجيد عبدالسيد على -  32

 الغنام عبدالعزيز خميس ياسر/   بملك - كيل محلة - راضى ع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 28810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد رجب حامد عصام -  33

  الحلوانى على السيد احمد صبحى/  بملك افندى عمر خلف الحلوانى برج ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 28801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم كامل سعيد شيماء -  34

  نوح محمود عبدالرازق عبداللطيف/  بملك البحريه عثمان ع - المحاكم مجمع شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 24137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابوعيد عبدالفتاح حسن شريف -  35

 محمد محروس صالح محمد/ بملك - زغلول سعد ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 28802    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البديوى السيد محمود طه -  36

  عبدالعزيز صبحى سحر/  بملك 5/ 2 ابيس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 28799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم عبدالخالق جبالى سعيد -  37

  الهلباوى ابراهيم هارون هشام/  بملك الهلباوى منشاة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 28805    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، عبدالحميد محمود راشد محمود راشد -  38

 عبدالحميد محمود راشد محمود/ بملك - صيره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 28804    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد ربيع مصطفى -  39

 محمد كامل هللا فتح عوض/ بملك - القومية ابيس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 28806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالحميد جمال محمد -  40

 النمس محمود على محمد/ بملك - بولين ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 28803    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب عمر عبدالجليل رمضان خميس -  41

  عبدالعاطى شوقى محمد/  بملك - الطرفايه كوم ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 28800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على جمعه سمير -  42

 موسى على جمعه احمد/ بملك زهره سامون عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 28807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حامد عطيه مرزوق عطيه -  43

  على محمود حجاج حامد عطيه/بملك البحرى النشو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 28825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عبدالحليم انور ناجى محمود -  44

 بدوى عبدالحليم انور ناجى/ بملك الهلباوى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 28811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى حسين حسين محمد محمود -  45

  عيسى حسين محمد رمضان/  بملك 6/ 11 ابيس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 28823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجويلى محمد معاويه جمال فتحى -  46

 الجويلى محمد معاويه جمال محمد/ بملك - غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ فيو 28821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كركوت رمضان الصافى عبدالمنعم -  47

 تمراز سليمان عيد عبدالرازق عماد/بملك 1 السرايا برج- المستقبل حى ،:   الـتأشير وصف

 19854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالي بدوى محمود النصر سيف محمود - الغذائية المواد وتغليف لتعبئة الجبالي -  48

 وتعديل وتصدير استيراد الى الرئيسي نشاط تعديل تم-الرئيسى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي

 جنيه 500000 الى مال راس

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 28820    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز على مصباح عمر -  49

 مقلد عبدالعزيز على مصباح/ بملك الدراويه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 28818    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  صالح عبداللطيف على عبداللطيف محمد -  50

 المنشاوى عطاهللا حليم جورج/ بملك الميزانه عدلى شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 28812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد امام االمام كرم -  51

 شتا امام سمير/ بملك الخضار وكالة خلف - السعرانية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 28813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى مصطفى الشحات هانى -  52

 مرسى مصطفى الشحات/بملك صيره - البرنس كوبرى بجوار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 28230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  طنطاوي محمد طنطاوي محمود -  53

  سالم طنطاوى محمد طنطاوى/ بملك المدارس شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 11764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد احمد احمد وليد -  54

 عيسى محمد احمد احمد/ بملك العكريشه القبليه اباظه عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 28822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هليل هليل محمد محمد -  55

 هليل هليل محمد احمد/ بملك غازى سيدى مارون محجوب عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 28814    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالغنى عادل محمد -  56

 الحنفى احمد عبدالغنى عادل/ بملك - القوميه 1/6 ابيس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 28815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد كمال عبدالهادى محمد -  57

  الجناينى احمد كمال عبدالهادى/  بملك شحاته احمد مسجد بجوار القوميه ابيس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 28817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالقادر محمود عبدالقادر -  58

  عبدهللا عبدالقادر محمود/ بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 28230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  طنطاوي محمد طنطاوي محمود -  59

 المدارس شارع بالعنوان بالعموله المستعمله الثالجات صناديق تجارة بنشاط فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 28816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حمدان على اشرف محمد -  60

  على حمدان على اشرف/بملك النصر منشية الدسوقى جالل من متفرع اسماعيل عبدالحى شارع ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 28824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم زيد حامد احمد - السيارات لتجارة زيد حامد احمد -  61

 على عبدالصمد احمد رجب/ بملك دفشو كوم - حسين خالد ع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200205

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 28827    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قتايه عبدالحليم محمد امانى -  62

 على ابراهيم احمد محمد/ بملك بورسعيد شارع من متفرع العائم الكبرى شارع البلد البيضا2العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 27972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد مصطفي ايمن اسالم -  63

 . فرج عبدالعزيز محمد/  بملك الثانوي المدرسة بشارع كائن احذية محل:  فرع ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 18102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم عطية محمود اشرف -  64

 عبدالغني لبيب احمد/  بملك برسيق بطلمبات كائن جنيه50000 وبرأسمال سيارات اطارات تجارة بنشاط: اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 . مرجان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 28832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد فرج محمود -  65

 احمد سيد عبدالحميد صبحى/ بملك - دفشو - الوابور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 28833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  فؤاد عبدالكريم فؤاد احمد -  66

 .الدين شهاب عبدالقوي فؤاد ماهر/  بملك الميزانه - سالم شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 28835    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حبيبه عبدالمطلب سعدالدين رمضان -  67

 . حبيبه راغب محمود عنتر/  بملك - البركة كوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 28828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالليف على محمد على نزيه -  68

 ابوحديد قطب على/ بملك الفرج كوم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 3841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد محمد يوسف طارق -  69

 . ناصف محروس محمد علي/  بملك التحرير شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 3841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد محمد يوسف طارق -  70

 طوبا السيد محمد ملك  التحرير بشارع كائن منزليه اداوت بيع:  الرئيسي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 28826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب يوسف ضيف سامى -  71

 اسماعيل هللا جاب يوسف ضيف/ بملك الشرقيه بلقطر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 28831    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابيه مصطفى محمد محمد ياسين -  72

 عبدالعال جبالى لبنى/ بملك - الفيل - المهاجرين9رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 3841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد محمد يوسف طارق -  73

/  بملك التحرير بشارع كائن 2016/01/01 فى افتتح جنيه12000 وبرأسمال" جاهزة مالبس بنشاط: اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 . ناصف محروس محمد علي

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 28834    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم هارون فوزى مسعد -  74

 هارون فوزى محمد/ بملك البحرى النشو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 18102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم عطية محمود اشرف -  75

 عبدالغني لبيب احمد/  بملك برسيق طلمباتب كائن جنيه50000 وبرأسمال سيارات اطارات تجارة بنشاط: اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 . مرجان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 18102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم عطية محمود اشرف -  76

 بطلمبات كائن 2016/04/24 نشاط بداية بتاريخ جنيه100000 وبرأسمال اسماك تجارة بنشاط(: 2) اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 . القري ابراهيم عطيه محمود هشام/  بملك برسيق

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 18102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم عطية محمود اشرف -  77

 مرجان عبدالغني لبيب احمد/  بملك برسيق طلمبات ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 18102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم عطية محمود اشرف -  78

 ابراهيم عطية محمود/ بملك برسيق طلمبات - العمومى الشارع 2 رقم بالعقار وكائن وتصدير استيراد:  الرئيسي ،:   الـتأشير

 .القري



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 18102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم عطية محمود اشرف -  79

 مزرعة طريق برسيق بطلمبات كائن جنيه100000 برأسمال االسماك وتصنيع وتجميد تبريد ثالجة(:  1)اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 سالم اللطيف عبد محمد محمد محمد/  بملك العمومي للطريق مالصقة برسيق

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 27972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد مصطفي ايمن اسالم -  80

 . فرج عبدالعزيز محمد/  بملك الثانوي المدرسة شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 28829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عمر يوسف محمد محمد مصطفى -  81

 . القشالن عبدالحميد عبدالمعطي نجالء/  بملك - البركة - ابوسيف عزبة ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 23465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  خميس صالح على محمود عبدالرحمن -  82

 عشره فقط 10000 مال وبراس والمنظفات الغذائية المواد وتوزيع تجارة بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

  الجديده المفتى ارض9ب كائن جنيها االف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 28830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف موسى الشحات احمد -  83

 السيد يوسف موسى الشحات/ بملك المستجده ابيس تركى ابراهيم قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 18102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم عطية محمود اشرف -  84

 عبدالغني لبيب احمد/  بملك برسيق بطلمبات كائن جنيه50000 وبرأسمال سيارات اطارات تجارة بنشاط: اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 . مرجان

 تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 28842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عطا علي محمد محمد عبدالبصير رضا -  85

 . سالم محمد الجاسر رفعت/  بملك - االول الحي - 2 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 28836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد معوض محمد ايناس -  86

  سيف على محمود فاطمة/  بملك البيضا مساكن ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 28839    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدهللا عبدالمجيد رجب عبدالمجيد -  87

 . مبارك سعد رزق محمد/  ملكب - البحري النشو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 14784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر عيسوي محروس عوض -  88

 عيسوي محروس عوض عوض احمد/  بملك الكارتة بجوار كفرالدوار ابوالمطامير بطريق كائن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 14784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر عيسوي محروس عوض -  89

 الكارتة بجوار ابوالمطامير/ الدوار كفر طريق وبالعنوان جنيه 500000 مال وبراس وتصدير استيراد بنشاط الرئيسي ،:   الـتأشير

 . عيسى محروس عوض احمد/  بملك

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 26743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرب ابو عيد فرج صبحي احمد -  90

 . الفقي علي علي السيد/  بملك -غازي سيدى ليصبح الرئيسي للمحل العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 28837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالنبى عبدالرؤف شيماء -  91

  زيدان على فوزية/ بملك السناهرة- الجديده المنشيه العريان شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 28843    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم محمد مصطفى رمضان محمد -  92

  محمد مصطفى رمضان احمد/بملك القزاز معمل محطه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 21172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حسن هللا جاب عطية هللا جاب -  93

 . عيد محمد علي الشحات/  بملك- ابوالمطامير طريق - التدريب مركز - جناكليس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 28838    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لغفارعبدا على ابراهيم عبدالحميد -  94

  عبدالغفار على ابراهيم انور/ بملك العكريشه ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 26743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرب ابو عيد فرج صبحي احمد -  95

 . الفقي علي علي السيد/  بملك -غازي سيدى ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 14784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(. جابر عيسوى محروس عوض) والتصدير لالستيراد جابر عوض -  96

 زراعيه حاصالت وتخزين وتعبئة وفرز تجهيز بنشاط:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200209

 . عيسوي محروس عوض عوض احمد/  بملك الكارتة بجوار كفرالدوار ابوالمطامير بطريق كائن جنيه12000 وبرأسمال

 تاريخ وفي 14784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(. جابر عيسوى محروس عوض) والتصدير لالستيراد جابر عوض -  97

 زراعيه حاصالت وتخزين وتعبئة وفرز تجهيز بنشاط:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200209

 . عيسوي محروس عوض عوض احمد/  بملك الكارتة بجوار كفرالدوار ابوالمطامير بطريق كائن جنيه12000 وبرأسمال

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 28840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجى السيد محمد ابراهيم محمود -  98

 ناجى السيد محمد ابراهيم سعد/  بملك دفشو - الوسطانى الخط الربعمائة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 28841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فواز عبدالفتاح ابوبكر عبدالسالم -  99

  فواز عبدالفتاح ابوبكر/  بملك الوزاره عزبة ،:   رالـتأشي وصف

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 28848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيبه عبدالمطلب سعدالدين رفيق -  100

 حبيبه عبدالمطلب سعدالدين/ بملك الباللى قريه البركه كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 28847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل يوسف اسماعيل سالمه -  101

 عبدالمنعم عبدالسالم نعمه/ بملك - الخمسين ع - البسلقون ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 28844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد السيد عبدالمنعم عيسى -  102

 محمود محمد السيد عبدالمنعم السيد/ بملك الكنايس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 26557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد موسي محمد محمد فاتن -  103

 فالكون تجارية بسمه سائله مركبه واسمدة سائله ومخلبيه ورقيه اسمده وتعبئة خلط بنشاط اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  الصغيره الصناعات مجمع أ نموذج 2 رقم عنبر 3 رقم الوحده بالعنوان كائن جنيه 100000 مال براس لالسمده

,  العنوان ديلتع تم 20200210 تاريخ وفي 28845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد السيد عبدالمنعم محمد -  104

 محمود محمد السيد عبدالمنعم السيد/ بملك الكنايس ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 28849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى اسماعيل عبدالحميد رضا هادى -  105

 عطيه على عبدهللا/ بملك الحدائق االولى الدفعه 19عماره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 28853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى ابراهيم ابراهيم محمود -  106

 الشرقاوى ابراهيم ابراهيم عبدالسالم/ بملك - غازى سيدى - خضر عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 16932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر مرسى عبدالرؤف جمال -  107

  السكر بنجر العال بقرية كائن سيارات تجارة بنشاط فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 28850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالعال محمد شحاته محمد -  108

 . عبدالعال محمد شحاته/  بملك الوسطانيه - ابوالعال. ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 4794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة بهنسى سعد محمد عماد -  109

 الحميد عبد الرحمن عبد محمد صفاء/  بملك البركه كوم - الدوار ع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 28857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب ابراهيم مدحت تفيدة -  110

  عماره شهاب ابراهيم عبدالمنعم محمد/  بملك الحاجر - النجارين تجمع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 28858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قديحه ابراهيم عبدهللا فلاير -  111

  الحمراوى محمد احمد نصرة/  بملك الرزقه ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 28851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين عبدالرشيد احمد -  112

  عبدالوهاب زكريا محمد/  بملك االسراء برج القطار محطة خلف السعيد ابناء برج الجالء شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 28855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن صابر سعد محمد -  113

  على حسن صابر سعد ياسر/  بملك البركه كوم - 2 بوالد ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 28856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور محمد بركات احمد -  114

  حماد عبدهللا عزة/  بملك البركة كوم - 3 بوالد ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 28852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد عبدالحميد على اسماعيل -  115

 خيرهللا مسعود عبدالمولى رجب/ بملك الحرية قرية 8شارع 26رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 28859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( زهران احمد بسيونى سمير بسيونى) للمقاوالت زهران -  116

 الصعيدى عبدهللا سعد صباح/ بملك - الميزانة - بيبرس شارع10 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200211

,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 28854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان بسيونى راضى بسيونى -  117

  رمضان بسيونى راضى/ بملك التحرير شمال 21قريه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 28860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عشماوى عبدالحى عشماوى عبدهللا -  118

  البنا احمد محمد هويدا/  بملك الجمهورية شارع 3 العقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 28868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنوانى اسماعيل عوض صفيه -  119

 جعفر عبدالفتاح صبحى/ بملك -زهره - الشوكه عزبه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 28867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الطودى محمد كامل جمال شريف) الشريف -  120

 خليفه محمود محمد محمود/ بملك - السناهره - الرحمه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 28869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدفراوى على مسعود فاروق محمد -  121

  حموده محمود يوسف محمد/ بملك السالم صيدلية بجوار الجديده الميزانه بيبرس شارع 4 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 28862    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عشماوي محمود محمد عبدالجليل -  122

 . عبدالحي عبدالعاطي محمد محمود/  بملك انطونيادس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 20416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم رضوان سعيد رضوان -  123

  جنيه 250000 الى ماله راس تعديل/  الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 28864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوره عمر عرفه رجاء -  124

  عامر عمر خميس حسين/  بملك بطورس الرزقه كوم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 28870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب جمعه عيد سحر -  125

  عبدالسالم عبدهللا سمير ياسر/  بملك غازى سيدى طريق - عبدهللا حسن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 26920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  احمد عطيه رجب ايمن -  126

 . ابراهيم حسين ابراهيم/  بملك الريكو طريق - القبليه عثمان عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 28863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد فتحى محمود -  127

  عبدالعال عبدالاله عبدهللا صبرى/  بملك سالم زاوية البحرى الخورى ع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 28865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد هنداوى سعيد ربيع -  128

 عبدالحميد هنداوى عبدالحميد محمد/  بملك غازى سيدى - مارون ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 28861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى عوض عوض فوزى سمير -  129

 مرعى خميس رضا/ بملك الكبير المسجد بجوار الوكيل ،:   الـتأشير وصف, 



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 28866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد سعد محمد وليد -  130

  قطيط محمد على محمد/  بملك الجيش شارع من الوقار شارع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 28871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الماحى ابوالفتح محمد ابوالفتح صالح -  131

 روتان السيد على/ بملك - العكريشة - روتان جامع شارع3 ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  العجمي ابراهيم رمضان سهير -  132

 . الدين شمس عبدالرحمن محمد عبدالنبي/  بملك الهلباوي منشأة ،:   الـتأشير وصف

 وفي 28884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاب بريك فتحى عيد اشرف - الغذائية المواد وتوزيع لتجارة حجاب -  133

  حجاب بريك فتحى عيد/  بملك لوقين ق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ

 العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  المنشاوي عطيه شعبان محمد رجب -  134

 . عطيه شعبان محمد شعبان/  بملك - النصر منشية ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بدر السيد ناجح -  135

  النشار محمد زكريا/  بملك الثانى الدور - النشار عمارة الدين صالح شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عيسى احمد عاطف رشدي محمد عاطف -  136

 . ابوزيد ابراهيم شعبان رجب/  بملك الحدائق - اللقاء شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الدين كمال احمد جاد جمال -  137

 محمدين محمد محمدين بسمة/  بملك الشاملة سور بجوار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويده هللا رزق سالم مروة -  138

  عبدالمجيد بركات محمد/  بملك بردله ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على ابراهيم سعداوى -  139

  سليمان صالح علوانى حليمه/  بملك 3 حارس المهديه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قريطم نهال/  د صيدلية -  140

  متولى على محمد اظهر/ بملك رشيد - الطابية خط الطرفاية كوم تبع الطرفاية موقف بجوار الصغرى الستين عزبة ،:   الـتأشير

 تم 20200213 تاريخ وفي 28889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(.  مقدم سعد عبدالشافي منصور)  للمقاوالت الحمد -  141

 . اسماعيل عبدالاله حنفي/  بملك دسونس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم محمد محمود -  142

  حسن محمد محمد ابراهيم/  بملك كاوتش راس - البحر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادم مصطفى عطيطو محمد -  143

  محسن حسين جابر/  بملك الجيش شارع من المزلقان شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى حميده فتحى محمد -  144

 عبدالعال مرسى حميده فتحى/  بملك الدينى المعهد بجوار مرجان ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 17416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  جالل ابراهيم جالل شعبان -  145

 43 -اميمي - بشر سيدي - بحري - االرضي الدور - 2 رقم بمحل كائن -"  تكييفات وصيانة بيع"  بنشاط:  فرع ،:   الـتأشير

 ( . سابقا االرمن) مصلح ابن شارع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28873    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. ابوشوشه توفيق شعبان خالد -  146

 . ابوشوشه احمد توفيق عبدالباسط/  بملك الفرج كوم - الطلميه خط ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28876    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد مجدى محمد -  147

  على عبدالسميع احمد/  بملك الدوار كفر مدخل الهنا برج - القتال شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الصباغ محمد حسن محمد عبدالحميد -  148

 . الصباغ محمد حسن محمد/  بملك 3 رقم عقار - الكوبري نزلة - زهرة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28875    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوان احمد سيد على احمد احمد -  149

  ابوالخير محمد عبدالعزيز سريا/  بملك المهاجرين - رمضان ابراهيم شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابوالنجا محمد عبدالعظيم ابراهيم فاطمة -  150

 . مصري عبدالوكيل رجب/  بملك - اشو كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 28885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سليمان احمد مصطفى اسالم -  151

  ابواليزيد محمد وائل/  بملك يوليو 26 شارع من حماد حسنى شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 28894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمنعم محمد محمد محمود -  152

 حسين عبدالصمد متولى احمد/ بملك االولى الدفعه التمليك الفنيه المدرسه امام 13العقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 4848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرومى ابراهيم السيد احمد/  ص د -  153

  مرعي ابراهيم زكريا وهالة الرومي ابراهيم السيد احمد/  بملك المسلمين الشبان امام الجيش ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 28893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقاب شلبى شحاته خميس مصطفى -  154

 مصطفى محمد مصطفى ذكى/ بملك هللا جاب عامر محمد شارع الزهراء تقسيم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 28892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد حسن اسماعيل يسرى محمد -  155

 عتيبه خالد حسين محمد/ بملك كفرالدوار مدخل مكه برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 28896    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى ضيف عوض كريم -  156

 حجازى ابراهيم فتحى حسن/ بملك - البيضا السكه - الخيريه بالل جمعيه ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 28891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  جبريل محمود عبدالحميد عوض -  157

 . ابوعوض ابوبكر منصور صالحة/  بملك القناطر كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 28895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدهللا محمد احمد السيد مها -  158

 حسين رجب محمد احمد على/ بملك االولى الدفعه التمليك الفنيه المدرسه امام 14العقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 28905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين صابر عبدالحكم صابر -  159

  محمود زكريا عبدهللا محمد/  بملك البحرى النشو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 28901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكاريوس هارون ادوارد اميل -  160

 رمله وهبه فؤاد جيهان/ بملك الفرنسيسكان مدرسه خلف الحدائق ،:   الـتأشير وصف

 20200217 تاريخ وفي 28907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( بحيرى سليمان محمد سليمان احمد) بحيرى مشويات -  161

 سالم عبدالمنعم على محمد/ بملك - الميزانه - عدلى ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 28900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالحافظ محمد شحات -  162

  السيد السيد صبرى/ بملك - القناطر كوم - صوان كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 28899    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده على عبدالونيس جابر ايمان -  163

 الفقى بسيونى سعد محمد شعبان/ بملك - قافله - عوينه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 28898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى عبدالحميد هواش ايمان -  164

  غراب موسى عبدالعزيز بدرية/ بملك المحكمه بجوار المحكمه شارع ،:   الـتأشير وصف



 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

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 28906    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشال احمد موافى عبدالمنعم عماد -  165

  مبارك عيد السيد عبدهللا محمد/  بملك المطافى بجوار - الحدائق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 28902    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد امل/ د صيدلية -  166

  مرسى معروف سعد محمد/  بملك الكبير الشارع الشرقية بلقطر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 28904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوغازى السيد سالم السيد يحيى -  167

  الشرقاوى هللا فتح محمد محمد/ بملك ناصر مسجد شارع من متفرع الميزانه عاطف شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 28897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباسى محمد حامد رجب رضا -  168

  على طايل محمد حميده/  بملك الشاويش عزبة القزاز معمل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 28903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد هناء/ د صيدليه -  169

  احمد كامل عبدالنبى محمد/ بملك الكبير المسجد شارع الجرن عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن مختار نجاة -  170

 ابراهيم عبدالهادى حسن احمد/ بملك - الطابية - ابراهيم محمد الشهيد ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى عبدالعاطى صبحى رزق -  171

 ابراهيم مرعى عبدالعاطى صبحى/ بملك دفشو كوم حسنين خالد ع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 26523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل عبدالهادي ابراهيم يسري -  172

 زينات/ بملك المصنوعات بيع شارع من الجملة لتجارة اباظة خلف الشافعى اسماعيل شارع من 9رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 محمد السيد

 تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القراجى اسماعيل محمود محمد جمال محمد -  173

  عالم محمد عبده عبدالسالم محمد/  بملك عالم عزبة - البسلقون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28915    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبدالغنى صبرى عبدالعظيم -  174

 البنا محمد محمد زينب/  بملك الكنيسه بجوار عبده محمد االمام شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا احمد محمد سعيد هبة -  175

  بسيونى محمد جمعه/  بملك سليم كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد محمد سعد سامى محمد -  176

  برانى محمود محمود اشرف/ بملك خالد ع سالم رجب ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه السيد صالح عبدهللا -  177

 عالم السيد صالح/ بملك الهلباوى منشاه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي جمعه حسين سعيد محمد -  178

 فريجه حسين عصام/  بملك االسكندريه ش ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحيى عبدالراضى محمد ناصر -  179

  يحيى عبدالراضى محمد نجوى/  بملك البلديه شارع ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابويوسف يوسف عبدالمنعم جبر محمد -  180

  ابويوسف يوسف عبدالمنعم جبر/  بملك البركه كوم - ابوقميحه عزبة ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مناع اسماعيل عبداللطيف عيلاسما محمد -  181

 السيد سالم حسن محمد/  بملك صيره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

 العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم عبدالمولى عبدالعزيز محمد -  182

 حتاته عيسى محمد عيسى/ بملك السناهره الرحمه ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 25101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  الخطيب شعبان سعد سعيد احمد -  183

 الدين شمس محمد علي محمد  احد/  بملك التمليك - لقاء شارع 2 مدخل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 26250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم حسن محمد حسن -  184

  حسين محمد السعيد فكرى/بملك المراكبية - العقيد السيد شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عبدالسالم عبدهللا سعدهللا محمد -  185

 السيد اسماعيل محمد/ بملك - النصر منشية - الشعراوى متولى شارع من متفرع غانم عبدالاله شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 المغربى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28913    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحاوى طه ممدوح عايده -  186

 عبدالمعطى عبدالحميد عبدالفتاح حمدى/ بملك صقر زاويه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 28918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم محمد محمود محمد -  187

  محمد داحم صابر محمد/ بملك االدكاوى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 28449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج لطفي جمال جيهان -  188

 . عبده فوزي مينا/  بملك الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 28449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج لطفي جمال جيهان -  189

  عبده فوزى مينا/بملك الوليد بن خالد شارع بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 28926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( النداف على محمد على االمير) المحمول لخدمات االمير -  190

 بالل حسن عبدالحميد احمد/ بملك عرابى احمد شارع خلف5 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200219

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 28643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود جمعه منفى محمد -  191

 سليمان محمود جمعه منفى/  بملك برسيق طلمبات - محرز ع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 28925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ريان علي نوح علي كريمة -  192

 . الشب عبدهللا احمد طه/  بملك الحدائق - الثانيه الدفعة - الهدى مسجد شارع 2 مدخل 29 رقم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 28923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى على ابراهيم سعيد شوقى -  193

  النادى على ابراهيم سعيد شوقى احمد/  بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 28712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  قويدر حسين عبدالحميد احمد -  194

 محمد ضيف عوض السيد/ بملك عثمان كنج - الزراعه عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 28712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  قويدر حسين عبدالحميد احمد -  195

 خالد فاطمة/  بملك - البلد البيضا-  الوراقيه وبالعنوان جنيه 10000 ماله وراس منزليه ادوات بنشاط الرئيسى ،:   الـتأشير وصف

  عبدالسالم

 العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 28924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عزمى عادل ابرهيم/د صيدلية -  196

  العرينى محمد خليل سعد/ بملك المركز شارع من متفرع الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 28712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  قويدر حسين عبدالحميد احمد -  197

 عثمان كنج-الزراعه عزبه بالعنوان كائن جنيه 12000 مال براس موبيالت تجارة نشاط اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 محمد ضيف عوض السيد/ بملك

 تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 28930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعويلى ابراهيم محمد عبداللطيف ماجده -  198

 رشدى رزق احمد محمد/ بملك عبدالقادر شارع من القنطره شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 28931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسيد سعد عبدالسيد كلثوم ام -  199

 خليل عباس محمد/ بملك العكريشه االمل صيدليه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 28935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل سالم سالم محمد -  200

 حسين على كامل احمد/ بملك - السناهرة - المنشية صيدليه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 27614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  قاسم عبدالستار فتحي عمر -  201

 خميس عبدالجيد محمد عادل/  بملك البحريه عثمان بعزبة كائن جنيه50000 برأسمال موبيليات معرض:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير

. 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 27614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  قاسم عبدالستار فتحي عمر -  202

 خميس عبدالجيد محمد عادل/  بملك البحريه عثمان بعزبة كائن جنيه50000 برأسمال موبيليات معرض:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير

. 

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 28928    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي ابراهيم علي محمد نصر -  203

 موسي ابراهيم علي محمد/  بملك الهول ابو شارع السابله ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 7622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخبيرى الصمد عبد الغنى عبد محمد -  204

 . غنيم عبدالعزيز احمد حمدي/  بملك العمدة ارض - الدسوقي جالل شارع -والي عطفة ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 28932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم محمد سعد -  205

 الفقى عبدالعزيز تحية/ بملك - القروى - الحمامى عزبه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 28936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغني ابراهيم محمد احمد -  206

 علي محمد مصطفي هدي/  بملك نعيم محمد شارع اسطوفان ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 28927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم عبدالعاطي محمد عبدالعاطي -  207

 . ابراهيم عبدالعاطي محمد رضا/  بملك الصحراوي االسكندرية طريق عفان بن عثمان قرية ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 27614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  قاسم عبدالستار فتحي عمر -  208

 خميس عبدالجيد محمد عادل/ بملك البحريه عثمان هعزب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 28933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان محمود حافظ نجاتي -  209

 سمير محمد/  بملك الحدائق 94 القطعه ضمن الجنينه اول 240 شارع 7 برقم المرقم و الحدائق خضر شارع 9 العقار ،:   الـتأشير

 سبيع عبدالرؤوف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 27614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  قاسم عبدالستار فتحي عمر -  210

 خميس عبدالجيد محمد عادل/ بملك البحريه عثمان عزبه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 28929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق احمد حسن علي عبدالمنعم حسن -  211

  حامد محمد احمد/  بملك التطبيقين نقابه بجوار الحدائق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 28934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد عبدالسالم طه محمد -  212

 حماده محمد محمود فتحي محمود/ بملك البيضا مرزوق عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت محمد الصافى البشير محمد -  213

  رشوان عبادي علي محمد/  بملك - المراكبيه- بورسعيد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن على ضحى -  214

 محمد ابراهيم محمد شيماء/  بملك حرب طلعت حى - البنا انيس شارع من البسطويسى شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على يوسف محسن اسالم -  215

  سعيد حسن محمد ناجى محمد/ بملك مكه مسجد بجوار العمده ارض كامل مصطفى شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 21226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسطح محمد السعيد محمد اسماء -  216

 . صالح عبدالعزيز علي عبدالعزيز/  بملك المحكمة شارع من متفرع االقصي شارع ،:   لـتأشيرا وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف احمد محمد يسرى -  217

  مطر عبدالعزيز منصور/  بملك دفشو - ابوصالح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هويدي حموده فتحي حموده نادر -  218

  حموده فتحي حموده احمد/  بملك البركه كوم الدوار عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدالرحيم حسن علي محمد -  219

  محمد ابراهيم حميده صالح/ بملك -دفشو- دبوره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي كامل خميس فتحيه -  220

  محمد عبدالفتاح خميس مسعد/ بملك الكريون المفتش عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم على محمد مصطفى -  221

  على ابراهيم على محمد/  بملك العمومى الطريق - الوكيل مساكن ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شامه ابو احمد علي خليل السيد -  222

 ابوشامه احمد علي سعد خليل/ بملك االوقاف منشاه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 23727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقبى محمود محمد محمود محمد -  223

 االرضي - كامل على هانى شارع 17 - جابر بسيدي كائن جيه50000 يرأسمال"  صيدلية"  اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28950    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى متولى محمود -  224

  شرابيه طاهر طاهر/  بملك الجيش شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصيله كامل حمدى رمضان محمد -  225

  ابوحوار سعيد ابواليزيد/  بملك الرزقه-القزاز معمل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور علي محمد عشري -  226

 علي محمد شكري ناصر/ بملك البركه كوم القادوس عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلقاس عوض على سامح -  227

  قلقلس حسن عوض حسن/  بملك الوسطانيه - الجنابية شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرويني حسن السيد محمود السيد -  228

 محمد علي عبدالهادي كمال/  بملك الصفوه برج الحدائق 1 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 28942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع عبدالعاطي سالمه -  229

  مطاوع عبدالعاطي ابراهيم عبدالعاطي ابراهيم/  بملك البركه كوم الدوار عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 28958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى سعد عبدالهادى نصر -  230

  عمر جمعه حسين وفاء/  بملك برسيق طلمبات ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 28959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالمعطي ابراهيم هشام -  231

  محالب عبدالعاطي ابراهيم سعيد/  بملك العرقوب ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 28959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالعاطي ابراهيم هشام -  232

  محالب عبدالعاطي ابراهيم سعيد/  بملك العرقوب ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 28955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد كامل احمد -  233

  عبدالعال احمد كامل محمد/  بملك الجمهورية شارع - الرفاعى حارة - 6 رقم عقار ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 28953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي سعد اسماعيل طارق -  234

  ابراهيم علي سعيد شعبان/  بملك الكنايس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 28957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعلى سعد عبدالهادى سعد -  235

  الغزالى على خميس ست/  بملك برسيق طلمبات ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 28961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان احمد عبدالرازق ابراهيم محمود -  236

  رمضان احمد عبدالرازق ابراهيم/  بملك سليم كفر - الزقم منشية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 28954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسكندرانى محمود محمد على مجدى كريم -  237

  براهيما محمد عادل/ بملك حرب طلعت شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 28956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوي بكير محمد محمود -  238

  رجب ابراهيم عاطف روان/ بملك بسنتواي الجزيره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 28960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار علي ابراهيم انور محمود -  239

  عبدالغفار علي ابراهيم عبدالحميد/ بملك العكريشه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 28962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالجواد شعبان عالء -  240

 عبدالعزيز نصر جبريل جبريل/ بملك - الفرج كوم - الغربية كازوليا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 28967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم شوقى مشيره -  241

 شهاب شعبان فايزة/ بملك الشرقية بلقطر ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 28969    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالنعيم عبدالسالم محمد -  242

 حسين على محمد/ بملك الوسطانيه ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 26444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس شفيق زكي جرجس روماني -  243

 بطرس شفيق زكى صبرى/ بملك المستجدة المراكبية ادم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 28968    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سليمان السيد شعبان اسالم -  244

  سالم سليمان السيد شعبان/  بملك القناويه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 28973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريشره محمد على محمد على -  245

  محمد سعد محمد عبدالمنعم/ بملك 1رقم محل زمزم برج المدينة مجلس بجوار عرابى احمد ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 11004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي سعيد سامي عاطف -  246

/  بملك بجناكليس وكائن جنيه100000 برأسمال خضروات وتبريد محاصيل وتعبئة فرز محطة بنشاط: اخر رئيسي ،:   الـتأشير

 . سعيد سامي عاطف ابرام

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 11004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى سعيد سامى عاطف -  247

 .السعد ابو ابراهيم صبحى/  بملك الدائرى باالطريق وكائن جنيه مليوني برأسمال وتصدير استيراد بنشاط:  الرئيسي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 11004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى سعيد سامى عاطف -  248

 سعيد سامى عاطف ابرام/ بملك جناكليس طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 28966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال على السيد مجدى -  249

 عبدالعال على السيد شوقى/ بملك بردله ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 15612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابونعيجه صقر رمضان وديده -  250

  2020/ 2/ 25 فى 854 رقم بالتاشير االخر الرئيسي الغاء تم ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 28970    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد محمد حمدى -  251

 الصعيدى السيد عبدالعزيز خالد/ بملك الحدائق المصنع سور ش ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 28964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمراوى محمود زكى نبيل محمود -  252

 كيالنى عبدالعزيز عبدالوهاب نهله/ بملك الغربية بلقطر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 28971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات محمد محمد رمضان محمود -  253

 الزيات محمد محمد رمضان/ بملك - البلد كفرالدوار - البوسته بجوار يونس محمد شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 15612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابونعيجه صقر رمضان وديده -  254

  2020/ 2/ 25 فى 854 رقم بالتاشير االخر الرئيسي الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 28963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس محمود ابوزيد عوض -  255

  داود رجب محمد ماجده/  بملك الجديد الصرف بجوار لوقين ق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 28965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيد محمد يحى -  256

 على عبده رمضان صباح/ بملك بولين ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 28972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش اسماعيل عوض محمد محمود -  257

  اسماعيل عوض محمد محمد/  بملك المهاجرين - عرابى احمد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 28978    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل محمد جابر محمد -  258

  السيسى بدالعزيزع محمود عبدالعزيز/  بملك الجمهوريه شارع 27 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 28980    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل سعد جمعه مصطفى -  259

  زلط فرج سعيد فرج/ بملك برسيق طلمبات ،:   الـتأشير وصف
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