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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برقم 20210125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  الحمراوى رمضان عوض رمضان تامر -  1

 .الحمراوى رمضان عوض رمضان/ بملك الشرقيه بلقطر السبيل كدوه:  بجهة ،. بقاله عن 30472

 عن 30501 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية عبدالعزيز زكريا اميمة -  2

 محمد خميس محمد/  بملك الجديد الدينى المعهد بجوار الجرادات:  بجهة ، لوف مصنع

 عن 30508 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  محمد على جالل عبدالحميد -  3

 .القزاز محمد على جالل/ بملك الكنائس عزبة-العبد كوم:  بجهة ،. االلبان وانتاج المواشى لتربية حظيرة

 عن 30375 برقم 20210103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   محمد الجارحى محمد عزت -  4

 . محمد اتلجارحى محمد/  بملك نعيم زاوية:  بجهة ،.  وتموين بقالة

 عن 30400 برقم 20210106 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم محمد انيسة -  5

 .عبداللطيف عبدالعزيز عصام/بملك غازى سيدى الكبرى باباه ع:  بجهة ،. كاوتش اصالح

 عن 30445 برقم 20210118 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى على احمد على هانى -  6

 موسى على احمد على عوض/ بملك الكنايس الدوار كفر مركز:  بجهة ، والبان تسمين مواشى حظيره

 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  حسنين غازى عبدالنبى محمد ابراهيم -  7

 .عبدالقوى محمد حنفى محمد/ بملك العكريشه-المحور شارع:  بجهة ،. صحية ادوات عن 30451

 عن 30449 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف سعد يوسف اسماعيل -  8

 خليل عبدالمولي سعد نصرة/  بملك زلط طريق زهران:  بجهة ، تبريد تالجة

 عن 30389 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   مغربي سليمان عوض محمود -  9

 . على مغربي سليمان عوض/ بملك غازى سيدي - السالم طريق:  بجهة ،.  زراعيه حاصالت وتعبئة فرز محطة

 30410 برقم 20210111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على ابوالسعود سعد عرفه -  10

 محمد على ابوالسعود سعد/  بملك المسجده ابيس - السبعين ع:  بجهة ، تسمين مواشى حظيرة عن

 عن 30464 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  الزيات حسن سعد حبيب -  11

 .الشريف شحاته محمد محمد فؤادة/ بملك الدين صالح شارع من ثروت شارع:  بجهة ،. ومعسل سجاير وبيع تجارة

 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العقاري عبدالنبي منصور حميدة مصطفي -  12

 السيد فتحي حنان/ بملك البركة كوم:  بجهة ، وخضروات زراعية حاصالت وانتاج وتعبئة تجهيز محطة عن 30442

 شحاتة

 20210121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   للزيوت خالد) محمد عبدالرواف عبدهلل خالد -  13

 حسن امين حمد سعيد/  بملك امبو كوم مزلقان 13 العقار:  بجهة ، وشحوم زيوت محل عن 30460 برقم

 30474 برقم 20210125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليف عبدالمقصود حسين شيماء -  14

 ندا علي السيد فتحي السيد/  بملك الجديده الميزانه بيبرس شارع 2:  بجهة ، المحمول خدمات عن

 30385 برقم 20210103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشخيبى على احمد ابراهيم احمد -  15

 القزاز عبدالعال عبدالعال متولى/  بملك النهضه شارع:  بجهة ، المويتال ورشة عن

 عن 30438 برقم 20210117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حامد عبدالعزيز حامد -  16

 رزق حامد عبدالعزيز/  بملك بولين منشاة:  بجهة ، بقاله

 30506 برقم 20210131 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر فرج محمود عمر احمد -  17

 واالنترنت والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما)  مراقبه وكاميرات كمبيرتر محل عن

 المطحن شارع 1 رقم عقار:  بجهة ،(  الالزمه التراخيص على الحصول بعد والحراسه واالمن الالسلكيه والكاميرات

 فرغلى حمزه صابر هانى/  بملك التمليك

 عن 30511 برقم 20210131 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هليل حسين محمود محمد -  18

 يوسف احمد احمد بكرى زينب/  بملك ابوالعزم هانى صيدلية خلف - الدوار كفر مدخل:  بجهة ، جاهزة مالبس ورشة

 30421 برقم 20210112 فى يدق ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  حموده على محمد عوض انوار -  19

 .خميس محمد محمود على محمود/بملك ضيف عوايد:  بجهة ،. جافة وبقاله تموين عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزيرى حسنين مرسى السعيد اسامة -  20

/ بملك_  الزقم عمارات_  الرحمة شارع_  كفرالدوار بندر:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت مكتب عن 30426

 علي مصطفي علي

 عن 30433 برقم 20210114 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه ابراهيم سعيد اشرف -  21

 حفناوي علي دسوقي يوسف بملك المحكمه شارع من عدلي شارع:  بجهة ، وتصدير استيراد مكتب

 عن 30453 برقم 20210120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيف ابو سليمان فايز احمد -  22

 كفر - شاهين خليل شارع 11رقم عقار:  بجهة ، والمتبالت مجمده دواجن وتوزيع وتجاره غذائيه مواد وتوزيع تجاره

 يونس سيف ابو سليمان فايز/  بملك السناهره - سليم

. بقاله عن 30476 برقم 20210125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  برى على انور محمد -  23

 .حجاج محمد انور وجدان/ بملك البحر امير شارع:  بجهة ،

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الفالح محمد احمد محمد المعتز) العقارى واالستثمار للمقاوالت المعتز -  24

( وبناء هدم) عقارى واستثمار متكامله عموميه مقاوالت مكتب عن 30510 برقم 20210131 فى قيد ، 100000.000

 احمد محمد المعتز محمد/  بملك المبره مستشفي امام الفرنسيسكان مدرسه شارع:  بجهة ،

 20210103 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،( .   الوكال عطيه محمد حمدى فتحى)  الوكال -  25

 . عطيه محمد حمدى محمد/  بملك 4/  8 ابيس:  بجهة ،.  عموميه مقاوالت مكتب عن 30378 برقم

 30393 برقم 20210104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   سالم سليمان السيد شعبان اسامه -  26

 سالم سليمان السيد شعبان/  بملك قناويهال طريق - الجرن:  بجهة ،.  حيوانى انتاج ومستلزمات اعالف عن

 عن 30397 برقم 20210105 فى قيد ، 55000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن زكى صبحى هالة -  27

 . على محمد احمد رمضان/بملك الشرب مياه شركة امام التسيلى:  بجهة ، مخلل مصنع

 برقم 20210114 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عبدالباقى محمود احمد عبدالحميد -  28

 . الجوهرى صبحى عارف هايدى/ بملك ابوقير قومبانيه:  بجهة ،.  زراعيه حاصالت تصدير مكتب عن 30434

 عن 30419 برقم 20210112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يادم قاسم عبدالمنعم خالد -  29

 يادم قاسم عبدالمنعم/  بملك صقر زاويه الشعفي عزبه المطامير ابو:  بجهة ، وتسمين تربيه مواشي حظيره

 بيع عن 30459 برقم 20210121 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر ابراهيم خميس نبيل -  30

 سعداوى حسن سعيد اشرف/ بملك - البيضا مساكن76/ 1 الدوار كفر مركز:  بجهة ، منظفات

 20210126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  الجداوى عبدالحميد السيد عبدالحميد ابراهيم -  31

 . عبدالحميد السيد عبدالحميد/ بملك الكنايس قرية:  بجهة ،. صحيه سباكه ادوات عن 30485 برقم

 30489 برقم 20210126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف الدين محى عباس محمد -  32

 الدين محى يوسف الدين محى عباس/  بملك عامر منشأة:  بجهة ، عمومية مقاوالت مكتب عن

 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  الرشاش محمود عبدالحميد خالد اسالم -  33

 .رشاش محمود عبدالحميد خالد/بملك كيل محله سعد ابو عزبه:  بجهة ،. االلبان النتاج مواشى حظيرة عن 30399

 عن 30407 برقم 20210110 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاى حامد منصور عزه -  34

 غالب عبدالعاطى مصطفى/بملك النصر منشيه شارع:  بجهة ، بقاله

 30412 برقم 20210111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكرم عبدالمجيد عبدهللا منصورة -  35

 سنوسى مصرى عادل بملك البركة كوم_  الدوار عزبة:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظيرة عن

 عن 30499 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحيم ابو طه ممدوح احمد -  36

 جاد احمد محمد مسعود/  بملك بسنتواى الخمسين:  بجهة ، فيها واالتجار االلبان النتاج اشيمو حظيره

 برقم 20210118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  ابراهيم يوسف عبدالغنى محمد ايمن -  37

 بعد واالنترنت والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار فيماعدا) واعالن دعايه مكتب عن 30444

 . عبدالغنى محمد عبدالغنى/ بملك عزاز:  بجهة ،(. الالزمه التراخيص على الحصول

 عن 30452 برقم 20210120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكفراوى عطيه عثمان حسين -  38

 الكفراوى ابراهيم عطيه صالح/  بملك يونس منشأه رأفت عزبه الدوار كفر مركز:  بجهة ، دواجن مزرعه

 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف عبدالمحسن سعيد سارة -  39

 عبداللطيف عبدالمحسن سعيد/ بملك البتانونى-الحاجر:  بجهة ، والبان تسمين مواشى حظيرة عن 30471

 29093 برقم 20210125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  اسماعيل مبروك كيالنى هاجر -  40

 .محمد المتولى عبدهللا رامى/ بملك البلد وسط مول 7بالعقار 27رقم محل النوبارية:  بجهة ،. ومفروشات مالبس بيع عن
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 29093 برقم 20210125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  اسماعيل مبروك كيالنى هاجر -  41

 الشحات السيد ايمن/  بملك عاشور عزبة مالبس مشغل  بنشاط:  الرئيسي:  بجهة ،. ومفروشات مالبس بيع عن

 عن 30500 برقم 20210127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن اسماعيل نجوى -  42

 محمد سالم محمد/  بملك السريع عثمان عزبة- 2 عقار:  بجهة ، سيارات تكييف وصيانة اصالح

 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسيد عيسى منصور عباس رجب -  43

 عبدالسيد عيسى منصور عباس عيسى/  بملك عزب االربع:  بجهة ، اوراق وتجارة ودشت وشراء بيع عن 30514

 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(.   العزازى السيد محمد ابراهيم احمد)  صديروالت لالستيراد العزازى -  44

 بجوار االمراء قرية مجلس امتداد ضيف:  بجهة ،.  تصدير و استيراد مكتب عن 30381 برقم 20210103 فى قيد ،

 . عطيه ابوزيد سعد عيد/  بملك االمراء - الخضرة - الكرتون مصنع

 30384 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى على جمعه على سميحة -  45

 فايد الرفاعى عبدالسالم الرفاعى/  بملك زهرة - على الحاج عزبة:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظيرة عن

 28758 برقم 20210105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عباس محمد محمد وليد -  46

 محمد عثمان محمد السيد/  بملك البحري النشو:  بجهة ، اطفال لعب عن

 28758 برقم 20210105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عباس محمد محمد وليد -  47

 عياد محمد عثمان محمد السيد/ بملك البحرى النشو:  بجهة ، اطفال لعب عن

 15768 برقم 20210111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوان هاشم عبدالفتاح صبرى -  48

 ابراهيم مسعود هالل ضياء/  بملك النوباريه غرب الشجاعه قرية:  بجهة ، مزارع ومستلزمات حديثه ري مستلزمات عن

. 

 15768 برقم 20210111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوان هاشم عبدالفتاح صبرى -  49

 وكائن حديث رى مستلزمات بيع بنشاط:  الرئيسي:  بجهة ، مزارع ومستلزمات حديثه ري مستلزمات عن

 محمد عبدالعزيز فوزى/  بملك االصحراوى القاهرة اسكندرية75بالكيلو

 عن 30423 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  سعد عبدالعاطى سعد صبحية -  50

 .عبدالعظيم عبدالقادر صبرى محمد/ بملك الكريون:  بجهة ،. االلبان النتاج مواشى حظيرة

 عن 30437 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   جوده على راشد عماد -  51

 . شميله سعد محمود بثينه/ بملك الروضة حى_محكمةال شارع:  بجهة ،.  جاهزة مالبس مصنع

 30443 برقم 20210118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ندا سليمان عبدالمنعم عبدالغنى -  52

 . عبدالمنعم سليمان صبرى/ بملك عزاز:  بجهة ،.  عامه مقاوالت عن

 برقم 20210118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جسار عبدالسالم محمد سالم محمد -  53

 جسار عبدالسالم محمد سالم/  بملك صيرة:  بجهة ، وتوريداتها عامة مقاوالت مكتب عن 30447

 30450 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  البرقى حسن على محمود طه -  54

 .البرقى حسن على احمد/بملك العكريشه- محفوظ عزبة:  بجهة ،. حالبه مواشى حظيرة عن

 برقم 20210121 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  عاشور عبدالجليل عوض جابر احمد -  55

 .احمد سيد محمد نورهان/ بملك دفشو-طه عزبة:  بجهة ،. النشاط يخص فيما وتوريدات عمومية مقاوالت عن 30462

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   والتصدير لالستيراد فيرت ماضى)  ماضى المالك عبد الحارث عبد احمد -  56

 عزبة:  بجهة ،(  والقوانين للوائح طبقا)  وتصدير استيراد عن 6798 برقم 20210124 فى قيد ، 500000.000

 حمد ماضى عبدالعظيم/ بملك الغيته عبدالحق

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   والتصدير لالستيراد فيرت ماضى)  ماضى المالك عبد الحارث عبد احمد -  57

 الرئيسى:  بجهة ،(  والقوانين للوائح طبقا)  وتصدير استيراد عن 6798 برقم 20210124 فى قيد ، 500000.000

 - الحق عبد  ع بالعنوان جنيه 25000 مال براس البذور وتجارة كيماويه واسمده الزراعيه االفات مبيدات تجارة بنشاط

 حمد ماضى العظيم عبد/ بملك الغيته

 برقم 20210125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  اسماعيل ياسين عبدالحكيم حالوتهم -  58

 .الحمراوى رمضان عوض حماده/ بملك الشرقيه بلقطر السبيل كدوه:  بجهة ،. بقاله عن 30473

 تعبئة عن 30373 برقم 20210103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليوه محمد حفتو محمد -  59

 دويدار اسماعيل ابراهيم نبيه/  بملك االف العشرة قرية:  بجهة ،(  الطعام ملح ماعدا)  غذائيه مواد

 30388 برقم 20210103 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   رضوان ابراهيم خليل السيد -  60

 . رضوان ابراهيم خليل سعيد/  بملك الفاخورة -  التمامة:  بجهة ،.  عموميه مقاوالت مكتب عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهلباوى خليل محمد مصطفى طه خديجة -  61

 سعد كمال محمد احمد/  بملك التسعين مدخل شارع:  بجهة ، مواشى تجارة عن 30387

 عن 30396 برقم 20210105 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل توفيق السيد اسالم -  62

 اسماعيل توفيق السيد/  بملك االمراء:  بجهة ، موبيليا محل

 30409 برقم 20210111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم ابراهيم احمد عالم محمد -  63

 عالم ابراهيم احمد اسماعيل/  بملك الناصر - التحرير شمال - النوبارية:  بجهة ، وبويات حدايد عن

 16200 برقم 20210106 فى قيد ، 22000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه ابراهيم العزيز عبد احمد -  64

 خليف طنطاوى خالد/  بملك المركز شارع:  بجهة ،( التصوير ماكينات ماعدا)  مكتبه و  تجميل مستحضرات عن

 16200 برقم 20210106 فى قيد ، 22000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه ابراهيم العزيز عبد احمد -  65

 مال براس منزليه ادوات تجاره بنشاط الرئيسى:  بجهة ،( التصوير ماكينات ماعدا)  مكتبه و  تجميل مستحضرات عن

 خليفه على محمد مصطفى هانى/  بملك االسكندريه شارع من متفرع شارع بالعنوان جنيه 22000

 برقم 20210126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد مبروك عبدالفتاح صبرى عبدهللا -  66

 محمد عبدالجليل منشاوى محمد/  بملك المهاجرين:  بجهة ، ماركت سوبر عن 30493

 عن 30425 برقم 20210113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرنوبى عطا ابراهيم هيام -  67

 شاهين حميده السيد نبيه/ بملك الجرن اسعد عزبة:  بجهة ، بقالة

 30441 برقم 20210118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامخ عبدالعاطى السيد عطيات -  68

 هاشم ابو محمد السيد على/ بملك الزهراء تقسيم المصطفى شارع حمص ابو:  بجهة ، جاهزه مالبس عن

 عن 30469 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  على عون فتحى محمد ايمان -  69

 .ابراهيم محمد صالح حسن/ بملك لوقين ق:  بجهة ،. والتسمين لاللبان مواشى حظيرة

 30475 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال عبدالسالم محمد محمود -  70

 عطيه عامر حسن/ بملك - كبارى الثلث - الدوار كفر مركز:  بجهة ، تكاتك بيع عن

 عن 22838 برقم 20210113 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  غالى نصر عبدهللا احمد -  71

 عبدهللا تحية/  بملك جرجس مارى كنيسة امام يوليو 26 شارع من الشركات شارع:  بجهة ،. شوب وكوفى مطعم

 . رزه عبدالحميد

 بيع عن 30432 برقم 20210114 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  محمد سعد محمد على -  72

 .محمد سعد محمد عادل/ بملك غازى سيدى_ ليزا:  بجهة ،. جديد كاوتش

 عن 30488 برقم 20210126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى احمد محمد امال -  73

 عبدالعليم احمد/  بملك الميزانة- عدلى شارع مع متقاطع صبحى شارع 50 رقم العقار:  بجهة ، غذائيه مواد تجارة

 طلبه عبدالحليم

 30512 برقم 20210131 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحلوجى قطب عيد جمال محمد -  74

 عبدالفضيل عبدالحكيم زكى وليد/  بملك غازى سيدى:  بجهة ، وتصدير استيراد مكتب عن

 عن 30188 برقم 20210110 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد غانم رجب حماده -  75

 . عبدالحميد غانم دياب عبدالحميد/  بملك اشو كوم - لطفى عزبة:  بجهة ،.  غيارها وقطع موتوسيكالت بيع محل

 عن 30188 مبرق 20210110 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد غانم رجب حماده -  76

 محمد قطب ابنيوه عبدالفضيل/  بملك اشو كوم لطفى عزبة:  الرئيسي:  بجهة ،.  غيارها وقطع موتوسيكالت بيع محل

 عن 22838 برقم 20210113 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  غالى نصر عبدهللا احمد -  77

 الخاصة والتعليم التربيه مدرسة امام يوليو 26 شارع4 رقم بالعقار كائن تصدير:  الرئيسي:  بجهة ،. شوب وكوفى مطعم

 رزه عبدالحميد عبدهللا تحية/  بملك

 برقم 20210110 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلبة محمد مصطفي خالد مصطفي -  78

 للحاصالت الوادى شركة بجوار الدوار كفر مدخل_  الدوار كفر بندر:  بجهة ، تصنيع حديد بيع عن 30405

 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعرب عبدالرحمن محمد راضى حسام -  79

 عبدالرحمن حمد راضي/  بملك ابوعرب تبع_  العرقوب_  القاضى ع:  بجهة ، يدوي موبيليا تجاره عن 30448

 ابوعرب

 30455 برقم 20210120 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالوهاب سعيد احمد -  80

 عبدالرحمن عبدالوهاب سعيد/  بملك - العالى - الدوار كفر مركز:  بجهة ، ماركت سوبر عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 30382 برقم 20210103 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابراهيم محمد صالح محمد -  81

 . ابراهيم محمد صالح حمدى/  بملك غازى سيدي - البنك. ع:  بجهة ، االلبان النتاج مواشي حظيرة

 عن 30390 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالسالم شوقى امنة -  82

 عبدالمولى عبدالسميع فايز طلعت/  بملك القناطر كوم:  بجهة ، المواشى لتربيه مواشى حظيرة

 30480 برقم 20210125 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلومة غازى محمد السيد خيرى -  83

 سلومة غازى محمد السيد محمد/ بملك البسلقون:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظيرة عن

 عن 30490 برقم 20210126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  محارب محمد سعد تامر -  84

 .سليمان محارب محمد سعد/ بملك غازى سيدى المكباتى:  بجهة ،. واسمده مبيدات محل

 30401 برقم 20210106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  عبدالونيس مفتاح شوقى محمد -  85

 0عبدالونيس مفتاح شوقى/بملك 2 ءالجال قرية زلط طريق:  بجهة ،. بقاله عن

 30415 برقم 20210111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم علي الدين صالح محمد -  86

 ابراهيم علي الدين صالح/ بملك العالي:  بجهة ، وتوريدات عمومية مقاوالت عن

 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابراهيم فراج احمد محمد)  المنزلية لالدوات فراج محمد -  87

 عطية محمد محمود/  بملك طه عبدالقادر شارع_  ابوالمطامير:  بجهة ، منزلية ادوات عن 30430 برقم 20210113

 عبادة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  سابوسه موسى سالم محمد سالم) الداخلى والنقل العموميه للمقاوالت سابوسه مكتب -  88

 ،( .  العماله نقل عدا)  داخلي ونقل عمومية مقاوالت مكتب عن 30403 برقم 20210110 فى قيد ، 50000.000

 عبدالوهاب سعد عبدالوهاب عالء/ بملك البحري النشو:  بجهة

 برقم 20210118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  مطر محمد عبدالعزيز محمد محمود -  89

 مطر محمد عبدالعزيز محمد/  بملك ابوصالح عزبة - دفشو:  بجهة ،. جزاره محل عن 29596

 برقم 20210118 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  مطر محمد عبدالعزيز محمد محمود -  90

 - دفشو - ابوصالح بالعنوان جنيه 12000 مال براس مواشى حظيرة بنشاط الرئيسى:  بجهة ،. جزاره محل عن 29596

 . محمد عبدالعزيز محمد/  بملك

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(.  عبدالعزيز عبدالسالم سامى يحى)  سامى يحى الليد لمبات لتجميع بداية -  91

 التحرير شمال-العزة:  بجهة ،. الليد لمبات وتركيب تجميع عن 23109 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000

 .السيد السيد السيد عدس/بملك

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(.  عبدالعزيز عبدالسالم سامى يحى)  سامى يحى الليد لمبات لتجميع بداية -  92

 تجارة بنشاط:الرئيسى:  بجهة ،. الليد لمبات وتركيب تجميع عن 23109 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000

 ابو مسعد/  بملك التحرير شمال العزه بقرية كائن جنيه50000 مال برأس وصحية كهربائية ادوات وتوريد وتوزيع

 محمد السعود

 محل عن 30470 برقم 20210124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد مرسي عباس سعاد -  93

 حسن عبدالواحد بدر السيد/  بملك 3/9 ابيس:  بجهة ، واكسسورات تليفونات

 عن 30486 برقم 20210126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد بدوى انور محمد عيد -  94

 التمليك - الدوار كفر بندر:  بجهة ،( حكوميه وخدمات نظافه وخدمات العميل عن بالنيابه خدمات اى انهاء) عامه خدمات

 مصطفى عبدالصادق محمد ناهد/  بملك - الحدايق

 30386 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   محمد عبدالعزيز محمد ايهاب -  95

 . صالح عبدالحليم محمد/  بملك دفشو - طه عزبة:  بجهة ،.  ماركت سوبر عن

 عن 14056 برقم 20210104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السميع عبد فهمي جمال فهمي -  96

 عبدالسميع فهمى جمال/  بملك الحصن عزبة الكارته بجوار جناكليس طريق:  بجهة ، سيارات معرض

 عن 14056 برقم 20210104 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السميع عبد فهمي جمال فهمي -  97

/  بملك - الخصمه عزبة جنيه 500000 مال وبراس. حيواني إنتاج مزرعة  بنشاط الرئيسى:  بجهة ، سيارات معرض

 . فهمي جمال محمود

 برقم 20210113 فى قيد ، 120000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النادى قطب عبدالعزيز رمضان حسن -  98

 سعد عبدهللا/ بملك غازى سيدى الرحمه شارع 10 العقار الدوار كفر:  بجهة ، منزليه ادوات عن 30427

 30435 برقم 20210114 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   المرشدى على السيد نجيب احمد -  99

 . عطيه محمود ماجدة/ بملك المهاجرين مسجد بجوار احمد السيد شارع:  بجهة ،.  تكيف اجهزة وصيانة بيع عن



 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

 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   روتان عبدالحميد على الدين صالح على -  100

 .عبدالعزيز محمود بسيونى احمد/  بملك المحكمة شارع:  بجهة ، وبويات حدايد تجارة عن 30496 برقم

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين ابو احمد محمود احمد(  البيطريه االعالف لتوريدات حسين ابو) -  101

:  بجهة ، اعالف واضافات بيطريه اعالف وتجارة توريد مكتب عن 30509 برقم 20210131 فى قيد ، 25000.000

 حسين ابو احمد محمود محمود/  بملك - حسين شارع 4 - الدوار كفر بندر

 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده على محمد عبدالعزيز ايمن -  102

 على ابراهيم محمد ابتسام/  بملك_  البركة كوم  - الدوار:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظيرة عن 30466

 30478 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القاضى عبدالسالم راشد ربيع -  103

 القاضى عبدالسالم راشد رفعت/ بملك اللبن ام عزبة:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظيرة عن

 عن 30483 برقم 20210125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد بدر السيد شعيب -  104

 .النشار احمد محمد زكريا/ بملك سينا ابن شارع:  بجهة ،. جاهزه مالبس

 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد محمد محمود سعيد محمود -  105

 . ابورماح محمد عبدالقادر عبدالعاطى/  بملك ابوسالم عزبة- ابوهواش:  بجهة ، مواشي حظيرة عن 30376

 29508 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب محمود هللا جاب كارم -  106

 . عبدالحميد عبدالعليم على منيرة/  بملك المركب شارع 30:  بجهة ،.  زراعيه حاصالت تجارة عن

 29508 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب محمود هللا جاب كارم -  107

 الشورى اسماعيل محمود عيد/  بملك القدح كوم الشورى ع:  الرئيسي:  بجهة ،.  زراعيه حاصالت تجارة عن

 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال على السيد الشحات محمود -  108

 عبدالعال السيد الشحات احمد/  بملك بردلة المدرسة شارع 3:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظيرة عن 30494

 برقم 20210104 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال محمد محمد جمعه السيد -  109

 محمود على محمد نصر/  بملك زهره بقرية المحليه الوحده امام:  بجهة ، وتصدير استيراد مكتب عن 30394

 برقم 20210112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  روتان على عبدالرحيم على سعد كريم -  110

 .منصور مصطفى محمد/ بملك المهاجرين الساحه بجوار المحور شارع:  بجهة ،. السيارات خراطيم بيع عن 30422

 برقم 20210110 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالباري عبدالرحيم عباده -  111

 شرقان هللا ضيف سليمان بريك/  بملك_  بطورس الشرقان ع_  حمص ابو:  بجهة ، بالستيك كسارة عن 30404

 برقم 20210121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  احمد الدين نور قاسم احمد محمد -  112

 جمال/ بملك الجيش شارع من النهضة شارع 1 رقم العقار:  بجهة ،(. الطعام ملح ماعدا) غذائية مواد بيع عن 30461

 .احمد الدين نور قاسم

 30467 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البشالوى عبدالحميد انس بدور -  113

 المعداوى محمد احمد انور/  بملك الحدائق الزهراء حى:  بجهة ، مالبس محل عن

 30465 برقم 20210121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  عبدالستار على ابراهيم ايمان -  114

 .قطب على فتحى فتحى/ بملك الشعبية المساكن الرزق شارع 14:  بجهة ،. دواجن بيع عن

 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي على عبدالجواد محمد اسالم -  115

 بدوي عبدالحميد سعيد احمد/  بملك الحضانه شارع:  بجهة ، بقاله عن 30481

 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  السايس قطب رمضان حامد عطيات -  116

 مبروك عبدالمنعم/ بملك شحاته سيدى-عبدالحميد عزبة:  بجهة ،. والحليب المواشى لتسمين مواشى حظيرة عن 30498

 .الزقم جمعه محمد

 30505 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب محمد سعد رمضان سعد -  117

 رجب محمد احمد محمد جمال/  بملك القزاز معمل:  بجهة ، البان تسمين مواشى حظيرة عن

 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   حميده جمعه سليمان مطير ايمان -  118

 . محمد محمد سعد امل/  بملك العرقوب:  بجهة ،.  االلبان النتاج مواشي حظيرة عن 30379

 برقم 20210111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات عبدالرحمن محمد محمد باتعه -  119

 امام خضر محمد شارع مع الجمل معمل شارع تقاطع_ كفرالدوار بندر:  بجهة ، شيكوالتة وتغليف تصنيع عن 30416

 جابر السيد ابراهيم السيد/  ملك العلوى الكوبرى مدخل_  دمنهور موقف_ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 30420 برقم 20210112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  حامد عمر على سمر -  120

 .الدين تاج رمضان رزق هنداوى/بملك البركة كوم:  بجهة ،. سيارات كماليات

 30424 برقم 20210113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النكالوى محمود محمد عبير -  121

 . شوشة ابو عبدالعزيز محمد انصاف/  بملك السمك حلقة شارع_ حمص ابو:  بجهة ، وفالفل فول مطعم عن

 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميدة على عبدالعاطى بشير محمد -  122

 عبدالعاطى بشير محمود/ بملك - البركه كوم_  الدوار عزبة:  بجهة ، زراعية حاصالت وفرز تعبئة محطة عن 30468

 برقم 20210103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابوسيف عبدالسالم حامد عاشور -  123

 . ابوسيف عبدالسالم حامد على/  بملك - الغيته - ابوالعدا:  بجهة ،.  سيارات غيار قطع عن 30377

 30504 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمارة حسن صالح صباح رانيا -  124

 . حماد راغب سعيد احمد/  بملك التمامة:  بجهة ، والبان تسمين مواشى حظيرة عن

 عن 30380 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   يونس رفاعى احمد جمعه -  125

 . يونس رفاعي احمد/  بملك سعدان كوم:  بجهة ،.  ماشيه تربية مواشي حظيرة

 عن 30395 برقم 20210105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحيرى سعد عوض اشرف -  126

 سعد عوض اشرف محمد/ بملك البركه كوم:  بجهة ، بقاله تجاره

 30418 برقم 20210112 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  .سليمان عبدالونيس سعيد سمر -  127

 . هللا ضيف عبدالقوى عمر/بملك غازى سيدى:  بجهة ،. البان مواشى حظيرة عن

 عن 30417 برقم 20210112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل ابراهيم هاشم وفاء -  128

 السيد محمود محمد شادية/  بملك مصر شركة مساكن:  بجهة ، ماركت سوبر

 برقم 20210117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور علي مصطفي فاروق مصطفي -  129

 حسانين قطب/  بملك 2 بلوك 1 منزل_  المحكمة شارع امتداد التعاونية الجمعية مساكن:  بجهة ، لب مقلة عن 30439

 الزلباني

 عن 30391 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   البلتاجى السيد محمد فتحى -  130

 . البلتاجى محمود عبدهللا نبيل/  بملك القناطر كوم - صوان كوم:  بجهة ،.  ومنزليه كهربائيه اجهزة

 برقم 20210120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادريس عبدالونيس عبدالوهاب ربيع -  131

 ادريس عبدالونيس عبدالوهاب احمد/  بملك خيرى روضه البقر كوم:  بجهة ، تسمين مواشي حظيره عن 30456

 برقم 20210121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فكرين عبدالواحد عبدالوكيل نصر -  132

 خالد عزبه تبع الدولي الطريق االعشبى الوكيل عبد شارع:  بجهة ، بخاريه ودراجات سيارات معرض عن 30458

 نعيم المقصود عبد مصباح صباح/  بملك دفشو كوم حسنين

 30413 برقم 20210111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالح احمد محمد جمال فتحى -  133

 المالح احمد محمد جمال/  بملك برسيق طلمبات السلماوى عزبة:  بجهة ، للتسمين مواشى حظيرة عن

 30482 برقم 20210125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  مشعل حميده محمد محمد عادل -  134

 .ابراهيم ابوزيد محمود فتحية/ بملك المهاجرين:  بجهة ،. خردوات تجارة عن

 عن 30487 برقم 20210126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  شلبى محمد عمر محمد -  135

 .سالم على محمد عوض/ بملك البلد دسونس:  بجهة ،. عمومية مقاوالت

 30507 برقم 20210131 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  وزير محمد سعد عوض سعد -  136

 .وزير محمد سعد عوض/ بملك الكريون:  بجهة ، .االلبان وانتاج المواشى لتربية حظيرة عن

 برقم 20210106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد السيد عبدالرازق صبحى -  137

 عبدالحميد السيد عبدالرازق صبحي ابراهيم/  بملك غازى سيدي:  بجهة ، والفاكهة الخضار العمال مكتب عن 30402

 عن 30411 برقم 20210111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمود مختار صبحى -  138

 شعبان محمد عسران ايمان/  بملك البسلقون:  بجهة ، مواشى حظيرة

 برقم 20210117 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السبكي احمد احمد عبدالسالم االء -  139

 عبدالرحيم علي عبدالسميع محمد بملك الهنا برج العلوي الكوبري مدخل:  بجهة ، جاهزه مالبس بيع عن 30440

 برقم 20210104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابوالقمصان محمد مسعود محمد -  140

 . محمد مسعود محمد احمد/  بملك ابوالخزر:  بجهة ،.  االلبان النتاج مواشي حظيرة عن 30392

 عن 30406 برقم 20210110 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمروش محمد محمد محمد -  141

 شابور محمد احمد حسين/  بملك حماد حسني شارع_  كفرالدوار بندر:  بجهة ، جاهزة مالبس



 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

 برقم 20210114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  السيد عبداللطيف عبدالاله عبداللطيف -  142

 . السيد عبداللطيف عبدالاله صفاء/ بملك القناطر كوم:  بجهة ،.  االلبان النتاج مواشى حظيرة عن 30436

 عن 30463 برقم 20210121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلي سعد مجدي احمد -  143

 الشاذلى عبدالحليم سعد مجدي/  بملك الشاذلي عاماره الجيش ش:  بجهة ، سيارات معرض

 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام عبدالرحمن عزام رجب محمود -  144

 عزام عبدالرحمن عزام رجب/  بملك قافله عيسى اوالد نجع:  بجهة ، وشباك باب موبيليا نجاره ورشة عن 30484

 برقم 20210126 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ عبدالرزق محمد محمود احمد -  145

 بجوار - التحرير شمال العزة قرية:  بجهة ، الزراعيه االفات ومبيدات واسمده زراعيه حاصالت توريدات عن 30491

 عبدالرازق محمد محمود/  بملك - الصحيه الوحدة

 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الكاوتش لتجارة جنينة ابو)  ابوجنينة عبدالحليم قطب رمضان احمد -  146

/  بملك الغاز شركة شارع الحدائق -كفرالدوار بندر:  بجهة ، كاوتش تجارة عن 30495 برقم 20210127 فى قيد ،

 .الجمل عامر متولى محمد

 عن 24546 برقم 20210103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   كامل كامل موسى كامل -  147

 . عبدالسالم عطيه السيد/  بملك الوسطانية - الفرلي شارع 3:  بجهة ،.  ورقيه ومنتجات ومطبوع سادة كرتون مصنع

 عن 24546 برقم 20210103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   كامل كامل موسى كامل -  148

 كريم/  بملك الوسطانيه - بالساللى عبدالوهاب علي شارع:  بجهة ،.  ورقيه ومنتجات ومطبوع سادة كرتون مصنع

 . سعد سالمه خميس

 20210110 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار محمود عبدالفتاح عادل عال/ د صيدلية -  149

 محمد ابراهيم محمد/  بملك سليم كفر الجديدة المنشية_ كفرالدوار:  بجهة ، صيدلية عن 30408 برقم

 عن 30408 برقم 20210110 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار عادل عال/ د صيدلية -  150

 محمد ابراهيم محمد/  بملك سليم كفر الجديدة المنشية_ كفرالدوار:  بجهة ، صيدلية

 30428 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر محمود خميس حنجا -  151

 صالح قاسم عباس محمد/  بملك بسنتواى كباريه أبو:  بجهة ، فيها واالتجار مواشى حظيرة عن

 عن 30431 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خيرهللا علي عيد عالء -  152

 منصور خيرهللا علي عيد/  بملك سالم زاوية:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظيرة

 برقم 20210127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور عبدالعاطى رزق عادل رجب -  153

 مصطفي توفيق نادره/  بملك الحربى معصره بجوار الدين صالح شارع:  بجهة ، جهازه مالبس تجاره عن 30503

 صالح

 عن 30454 برقم 20210120 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد قطب جمعة ياسر -  154

 ابراهيم محمد قطب جمعة/ بملك الشنديدى عزبة:  بجهة ، بقالة

 عن 30477 برقم 20210125 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد فرج هالل ايمان -  155

 يوسف احمد/ بملك الزراعي الطريق- الجديدة المنشية - الجرن:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 عن 11958 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عمرو عبدهللا جمال محمد -  156

 يوسف عبدهللا جمال/ بملك النوباريه الثالثه الصناعيه المنطقه154 قطعه - النوباريه:  بجهة ، صاج تصنيع

 عن 11958 برقم 20210125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   عمرو عبدهللا جمال محمد -  157

 . يوسف عبدهللا جمال/  بملك النوباريه - الثانيه الصناعيه المنطقة 141 القطعه:  الرئيسى:  بجهة ، صاج تصنيع

 برقم 20210126 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.  البرلسى محمد سعد محمد سمير -  158

 .ابراهيم محمد سعيد/ بملك غازى سيدى ليزا ع:  بجهة ،. مالبس محل عن 30492

 30497 برقم 20210127 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النكالوى محمد ابراهيم اشرف -  159

 . النكالوى محمد ابراهيم محمود/  بملك المحطة -ناصر شارع:  بجهة ، خاصة مدرسة عن

 عن 30502 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا سعد سعد هللا سعد احمد -  160

 عالم متولي محمود/  بملك البسلقون:  بجهة ، مالبس بيع محل

 30374 برقم 20210103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالحميد جمال مدمح -  161

 . ابوعسل محمد عبدالحميد جمال/  بملك القديم السوق ارض:  بجهة ، خردوات عن

 برقم 20210103 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،.   ابوطالب رزق خميس خيرى احمد -  162

 . محمد رزق خميس خيري/  بملك كيل محلة:  بجهة ،.  كمبيوتر وبيع كمبيوتر صيانة محل عن 30383



 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

 30398 برقم 20210106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عبدالحليم عبداللطيف كمال -  163

 .خليل عبدالحليم عبداللطيف رمضان/بملك قافله قنديل عزبة:  بجهة ، االلبان النتاج مواشى حظيرة عن

 29865 برقم 20210106 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمرو محمد على على عادل -  164

 احمد يوسف علي اسامه/  بملك الحدايق شارع:  بجهة ، بن تجاره عن

 29865 برقم 20210106 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمرو محمد على على عادل -  165

/ بملك - شحاته سيدى االعدادية المدرسة خلف علوانى بسيونى بشارع كائن صيدليه:  الرئيسي:  بجهة ، بن تجاره عن

 خليف عبدالقوى علوانى بسيونى جابر

 27525 برقم 20210113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجارم احمد السيد سعيد محمد -  166

 هيبه خليل حسن ناديه/  بملك صيره_  الدوار كفر:  بجهة ، عموميه مقاوالت مكتب عن

 27525 برقم 20210113 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجارم احمد السيد سعيد محمد -  167

 - هيبه خليل حسين نادية/  بملك - بصيره كائن بقاله: الرئيسي:  بجهة ، عموميه مقاوالت مكتب عن

 برقم 20210131 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخراشى عبدالعزيز عبدالسميع زغلول -  168

 ابوالسعد ابراهيم على/  بملك زغلول سعد شارع:  بجهة ،(  ماركت سوبر)  بقاله عن 30513

 برقم 20210111 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعله بهنسى علي محمد عبدالوهاب -  169

 بهنسي علي محمد سعد/  بملك شعله مسجد شارع:  بجهة ، زراعية حاصالت توريدات عن 30414

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مبيدات وتوريد وتجارة االراضي واستزراع استصالح  ،  شركة   وشركاه يونس محمد السيد مجدي/  شركة -  1

 120000.000   مالها ،رأس  الحصاد اعمال ومستلزمات الزراعية والبذور والمخصبات واالسمدة الزراعية اآلفات

 الزراعية اآلفات مبيدات وتوريد وتجارة االراضي واستزراع استصالح عن ، 30429 برقم 20210113 فى ،قيدت

 مدرسة العشرة:  بجهة ، الحصاد اعمال ومستلزمات الزراعية والبذور والمخصبات واالسمدة

 100000.000   مالها ،رأس.   جاهزة مالبس مصنع  ،  شركة.    وشركاه حمامه على محمد رمضان مدحت -  2

 .ماهر على طريق:  بجهة ،.  جاهزة مالبس مصنع عن ، 30457 برقم 20210121 فى ،قيدت

 الغذائية الوجبات وبيع العداد مطعم وتشغيل وادارة انشاء  ،  شركة   وشريكه محمد قطب حسن محمد مصطفى -  3

 وادارة انشاء عن ، 30479 برقم 20210125 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس   انواعها بكافة والمشروبات

 شارع مع تقاطع المحكمه عشار:  بجهة ، انواعها بكافة والمشروبات الغذائية الوجبات وبيع العداد مطعم وتشغيل

 المطافى

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20210103 تاريخ وفى ،   29518:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد على محروس احمد محمد   - 1

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   16179:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السمان حسين محمد العزيز عبد سعيد احمد   - 2

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210103

 تم   20210103 تاريخ وفى ،   21020:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   محمد عبدالعليم عبدالسالم اسالم   - 3

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

   20210103 تاريخ وفى ،   25947:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   هاشم عبدالوهاب محمد سعيد ابراهيم   - 4

 . نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم



 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

 شطب/محو تم   20210103 تاريخ وفى ،   28647:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   السيد سعيد فتحي نجالء   - 5

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20210104 تاريخ وفى ،   15973:  رقمب قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور لبيب سيتي سامح   - 6

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   20210104 تاريخ وفى ،   27114:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حماده عبدالعزيز محمد صبري محمد   - 7

 . نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

   20210104 تاريخ وفى ،   24310:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضر محمد المحسن عبد محمود محمد   - 8

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم

 تاريخ وفى ،   16843:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   مصطفى عوض حسن البشير محمد محمود   - 9

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210105

 تم   20210105 تاريخ وفى ،   3218:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شهاوى محمد ابراهيم السيد   - 10

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210106 تاريخ وفى ،   2349:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم حامد فهيم عبير   - 11

 .نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 شطب/محو تم   20210106 تاريخ وفى ،   2349:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم حامد فهيم عبير   - 12

 نهائيا التجارى السجل شطب تم  السجل

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   26366:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوعلى احمد محمد عبدالعزيز محمد   - 13

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210110 تاريخ وفى ،   26825:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   عبدهللا عبدهللا عرفه علي   - 14

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210111 تاريخ وفى ،   28115:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طلب احمد مجدي رأفت   - 15

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   20210111 تاريخ وفى ،   24914:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجزايري محمد مرسي محمد احمد   - 16

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210112 تاريخ وفى ،   30309:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدوى عبدالحليم سعد محمد سعد   - 17

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210112 تاريخ وفى ،   19318:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   زينة يوسف عثمان سمير   - 18

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 سبق  ،  فرد تاجر  ،(.  زينه يوسف عثمان سمير) العمومية والتوريدات الطبية المستلزمات وتوريدات لبيع زينة   - 19

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210112 تاريخ وفى ،   19318:  برقم قيده

 تاريخ وفى ،   28508:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   عبدالرحمن محمود رمضان جمال ابتسام   - 20

 . نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210113

 تاريخ وفى ،   28508:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   عبدالرحمن محمود رمضان جمال ابتسام   - 21

 . نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210113

 تاريخ وفى ،   28508:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   عبدالرحمن محمود رمضان جمال ابتسام   - 22

 . نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210113

 تاريخ وفى ،   28508:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   عبدالرحمن محمود رمضان جمال ابتسام   - 23

 . نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210113

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   28464:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالكريم عبدالعزيز   - 24

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210114 تاريخ وفى ،   26644:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطاهللا ابراهيم حسن خيري   - 25

 . نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210117 تاريخ وفى ،   24044:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   الغرباوي يوسف محمد خميس   - 26

 . نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210119 تاريخ وفى ،   5738:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طلبه محمد مصطفى خالد   - 27

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل



 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

   20210119 تاريخ وفى ،   27719:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن محمد عبدالقادر مجدي سمير   - 28

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم

 تم   20210119 تاريخ وفى ،   22272:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   هالل محمد محمد ابراهيم   - 29

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210119 تاريخ وفى ،   10006:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد ابراهيم البدري اشرف   - 30

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   21752:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   ابوحسين اسماعيل السيد سامح   - 31

 . نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   23038:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحافظ عبد هديه احمد محمد   - 32

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

   20210121 تاريخ وفى ،   17994:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   سليمان القادر عبد محمود القادر عبد   - 33

 نهائيا السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم

 تم   20210124 تاريخ وفى ،   22399:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   قاسم محمد عبدهللا رمضان عزة   - 34

 .نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210125 تاريخ وفى ،   21779:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خوخه ابو خالد محمد رمضان   - 35

 نهائيا التجاري السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20210126 تاريخ وفى ،   22208:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   السيد دمحم على جمال   - 36

 .نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   1991:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم السيد محمود السيد   - 37

 .نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   21407:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دريده العال عبد فؤاد رجب وليد   - 38

 .نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   14687:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دراز عبدالغفار فاروق خالد   - 39

 . نهائيا التجاري السجل ومحو شطب  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   18199:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   سعد هاشم عباس رجب رضا   - 40

 .نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210127 تاريخ وفى ،   17778:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ضيه ابو محمد احمد سعيد محمد   - 41

 .نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   16592:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوسيف السالم عبد حامد اسماعيل   - 42

 . نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   27353:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المر عبدالعزيز محمد عزت محمد   - 43

 نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو

   20210131 تاريخ وفى ،   25371:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،.   الغمري احمد عبدالمجيد احمد زكريا   - 44

 . نهائيا التجارى السجل وشطب المحو تم  السجل شطب/محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم  20210103 ، تاريخ وفي  22901 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   حميده صافى شحاته عصام -  1

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

 المال رأس تعديل تم  20210103 ، تاريخ وفي  30085 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمير محمد اسماعيل احمد -  2

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

 تعديل تم  20210103 ، تاريخ وفي  25700 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب عبدالحميد عبدالسالم ابراهيم -  3

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

 رأس تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  17264 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.  هيبه غازى هيبه راغب عمرو -  4

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



 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

 تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  25241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشورى بهنسي ناجي بسيوني طارق -  5

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

 تعديل تم  20210104 ، تاريخ وفي  18434 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   جودة العظيم عبد مصطفى حازم -  6

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

 المال رأس تعديل تم  20210105 ، تاريخ وفي  25844 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   احمد عبدالحميد انور احمد -  7

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

,  المال رأس تعديل تم  20210106 ، تاريخ وفي  18796 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   سعد عبدهللا قنديل اسامة -  8

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

 ، تاريخ وفي  22082 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   النباصى محمد حسن أنغام)  - المحمول لخدمات محمد سنتر -  9

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210110

 رأس تعديل تم  20210111 ، تاريخ وفي  15918 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف ميخائيل رمزي ميشيل -  10

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

 رأس تعديل تم  20210112 ، تاريخ وفي  18164 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   الديب مرسى حسن سعد حسن -  11

  جنيه  700000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  30357 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   محمد مصطفى احمد محمد -  12

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

 تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  26762 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرزوق السيد مبروك مهدي احمد -  13

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

 تعديل تم  20210114 ، تاريخ وفي  30259 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشافعى احمد يوسف راضى السيد -  14

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

 تم  20210118 ، تاريخ وفي  25168 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   مرزوق مصطفى عبدالعزيز كمال فاضل -  15

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

 ، تاريخ وفي  22489 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   دغيم خليفة غريب محمد احمد)  والتصدير لالستيراد غريب -  16

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210119

  20210119 ، تاريخ وفي  22489 برقم يدهق سبق ،، فرد تاجر  دغيم خليفة غريب محمد احمد - للتصدير غريب -  17

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

 رأس تعديل تم  20210119 ، تاريخ وفي  22489 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   دغيم خليفة غريب محمد احمد -  18

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

 رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  16332 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى على القادر عبد رمضان -  19

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

 تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  24311 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غانم ابراهيم الرحمن عبد عيد احمد -  20

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

 رأس تعديل تم  20210121 ، تاريخ وفي  17788 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   على المجيد عبد على عماد -  21

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

 رأس تعديل تم  20210125 ، تاريخ وفي  12444 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عوض عطيه فوزي محمد -  22

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

 تعديل تم  20210125 ، تاريخ وفي  27192 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مجاهد محمود مختار سمير احمد -  23

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

 رأس تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  29486 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غنيم حسن عبدالاله حسن احمد -  24

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

 رأس تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  21969 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   ابومضاوى عبدهللا على احمد -  25

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

 رأس تعديل تم  20210127 ، تاريخ وفي  4794 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جوده بهنسي سعد محمد ادعم -  26

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 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

 تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  17026 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدالمقصود مبروك طالل وائل -  27

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

 تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  30377 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر.   ابوسيف عبدالسالم حامد عاشور -  28

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

,  المال رأس تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  5901 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمدعطيه فؤاد اشرف -  29

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

,  المال رأس تعديل تم  20210131 ، تاريخ وفي  5901 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوده محمد فؤاد اشرف -  30

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 30379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حميده جمعه سليمان مطير ايمان -  1

 . محمد محمد سعد امل/  بملك العرقوب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 30385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشخيبى على احمد ابراهيم احمد -  2

  القزاز عبدالعال عبدالعال متولى/  بملك النهضه شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 30373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه محمد فتوح محمد -  3

 دويدار اسماعيل ابراهيم نبيه/  بملك االف العشرة قرية ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 30373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عليوه محمد فتوح محمد)  الغذائيه المواد لتعبئة عليوه -  4

 دويدار اسماعيل ابراهيم نبيه/  بملك االف العشرة قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103

 تاريخ وفي 30373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(.  عليوه محمد فتوح محمد)  الغذائيه المواد لتعبئة عليوه -  5

 دويدار اسماعيل ابراهيم نبيه/  بملك االف العشرة قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 24546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  كامل كامل موسى كامل -  6

 2020/12/01 فى" ورقيه ومنتجات ومطبوع سادة كرتون مصنع"  بنشاط اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 . عبدالسالم عطيه السيد/  بملك الوسطانيه - الفرلى شارع 3بـ كائن جنيه100000 برأسمال

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 29684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمد رمضان محمد -  7

 عبدهللا السيد سعد يحيى/  بملك الكنايس ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 30386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد عبدالعزيز محمد ايهاب -  8

 . صالح عبدالحليم محمد/  بملك دفشو - طه عزبة ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 29508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب محمود هللا جاب كارم -  9

 . عبدالحميد عبدالعليم على منيرة/  بملك المركب شارع 30 ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 29508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب محمود هللا جاب كارم -  10

 الشورى اسماعيل محمود عيد/  بملك القدح كوم الشورى ع:  الرئيسي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 24546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  كامل كامل موسى كامل -  11

 . عبدالسالم عطيه السيد/  بملك الوسطانية - الفرلي شارع 3 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 24546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  كامل كامل موسى كامل -  12

 . سعد سالمه خميس كريم/  بملك الوسطانيه - بالساللى عبدالوهاب علي شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 29508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب محمود هللا جاب كارم -  13

 شارع30بـ كائن جنيه50000 برأسمال زراعيه حاصالت تجارة بنشاط: اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 . عبدالحميد عبدالعليم على منيرة/  بملك المركب

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 30374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحميد جمال محمد -  14

 . ابوعسل محمد عبدالحميد جمال/  بملك القديم السوق ارض ،:   تأشيرالـ وصف

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 30376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد محمد محمود سعيد محمود -  15

 . ابورماح محمد عبدالقادر عبدالعاطى/  بملك ابوسالم عزبة- ابوهواش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 20210103 تاريخ وفي 30378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( .  الوكال عطيه محمد حمدى فتحى)  الوكال -  16

 . عطيه محمد حمدى محمد/  بملك 4/  8 ابيس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم



 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

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 30384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على جمعه على سميحة -  17

  فايد الرفاعى عبدالسالم الرفاعى/  بملك زهرة - على الحاج عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 29858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عيسوى مجدى -  18

 . بملكه السوق شارع السمك حلقة ليصبح العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 30375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  محمد الجارحى محمد عزت -  19

 . محمد اتلجارحى محمد/  بملك نعيم زاوية ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20210103 تاريخ وفي 30387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهلباوى خليل محمد مصطفى طه خديجة -  20

  سعد كمال محمد احمد/  بملك التسعين مدخل شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 30389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مغربي سليمان عوض محمود -  21

 . على مغربي سليمان عوض/ بملك غازى يسيد - السالم طريق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 22901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  حميده صافى شحاته عصام -  22

 محمد خالد/  بملك التمليك- اللقاء شارع اخر - الحدائق زهراء 3 مكة برج ليصبح العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف, 

 . الشالوى محمود عبدالفتاح

 30381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(.  العزازى السيد محمد ابراهيم احمد)  والتصدير لالستيراد العزازى -  23

 الكرتون مصنع بجوار االمراء قرية مجلس امتداد ضيف ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي

 . عطيه ابوزيد سعد عيد/  بملك االمراء - الخضرة -

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 30382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابراهيم محمد صالح محمد -  24

 . ابراهيم محمد صالح حمدى/  بملك غازى سيدي - البنك. ع ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 30383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابوطالب رزق خميس خيرى احمد -  25

 . محمد رزق خميس خيري/  بملك كيل محلة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 30388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  رضوان ابراهيم خليل السيد -  26

 . رضوان ابراهيم خليل سعيد/  بملك الفاخورة -  التمامة ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 30377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابوسيف عبدالسالم حامد عاشور -  27

 . ابوسيف عبدالسالم حامد على/  بملك - الغيته - ابوالعدا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 22901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده صافي شحاته عصام -  28

 خالد/  بملك التمليك- اللقاء شارع اخر - الحدائق زهراء 3 مكة برج ليصبح للرئيسي العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف

 . الشالوى محمود عبدالفتاح محمد

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 30380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  يونس رفاعى احمد جمعه -  29

 . يونس رفاعي احمد/  بملك سعدان كوم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 30391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  البلتاجى السيد محمد فتحى -  30

 . البلتاجى محمود عبدهللا نبيل/  بملك القناطر كوم - صوان كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 30394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال محمد محمد جمعه السيد -  31

  محمود على محمد نصر/  بملك زهره بقرية المحليه الوحده امام ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 14056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  السميع عبد فهمي جمال فهمي -  32

 بالعنوان جنيه 12000 مال براس سيارات معرض بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  عبدالسميع فهمى جمال/  بملك الكارته بجوار جناكليس طريق

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 14056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  السميع عبد فهمي جمال فهمي -  33

 بالعنوان جنيه 12000 مال براس سيارات معرض بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  عبدالسميع فهمى جمال/  بملك الكارته بجوار جناكليس طريق

 العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 14056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السميع عبد فهمي جمال فهمي -  34

/  بملك - الخصمه عزبة جنيه 500000 مال وبراس. حيواني إنتاج مزرعة  بنشاط الرئيسى ،:   الـتأشير وصف, 

 . فهمي جمال محمود

 العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 14056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السميع عبد فهمي جمال فهمي -  35

 عبدالسميع فهمى جمال/  بملك الحصن عزبة الكارته بجوار جناكليس طريق ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 30393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  سالم سليمان السيد شعبان اسامه -  36

 سالم سليمان السيد شعبان/  بملك القناويه طريق - الجرن ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 26475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالعال محمود علي محمود -  37

 " مختار هللا جاب مستور صالح/  بملك المهدية - حفين كوم"  ليصبح العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 30392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ابوالقمصان محمد مسعود محمد -  38

 . محمد مسعود محمد احمد/  بملك ابوالخزر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 18434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  جودة العظيم عبد مصطفى حازم -  39

  جودة عبدالعظيم مصطفي محمد/  بملك حرب طلعت حي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 30390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالسالم شوقى امنة -  40

 عبدالمولى عبدالسميع فايز طلعت/  بملك القناطر كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 28758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عباس محمد محمد يدول -  41

 بالنشو كائن 2020/10/25 من اعتبارا جنيه 12000 مال برأس اطفال لعب:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  محمد عثمان محمد السيد/  بملك البحري

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 30397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن زكى صبحى هالة -  42

 . على محمد احمد رمضان/بملك الشرب مياه شركة امام التسيلى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 30396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل توفيق السيد اسالم -  43

 اسماعيل توفيق السيد/  بملك االمراء ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 28758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عباس محمد محمد وليد -  44

  محمد عثمان محمد السيد/  بملك البحري النشو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 28758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عباس محمد محمد وليد -  45

 عياد محمد عثمان محمد السيد/ بملك البحرى النشو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 30395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى سعد عوض اشرف -  46

  سعد عوض اشرف محمد/ بملك البركه كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 30398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالحليم عبداللطيف كمال -  47

 .خليل عبدالحليم عبداللطيف رمضان/بملك قافله قنديل عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 30401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. عبدالونيس مفتاح شوقى محمد -  48

 0عبدالونيس مفتاح شوقى/بملك 2 الجالء قرية زلط طريق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 29865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو محمد على على عادل -  49

  احمد يوسف علي اسامه/  بملك الحدايق شارع ،:   رالـتأشي وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 29865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو محمد على على عادل -  50

/ بملك - شحاته سيدى االعدادية المدرسة خلف علوانى بسيونى بشارع كائن صيدليه:  الرئيسي ،:   الـتأشير وصف, 

 خليف عبدالقوى علوانى بسيونى جابر

 تم 20210106 تاريخ وفي 30399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. الرشاش محمود عبدالحميد خالد اسالم -  51

 .رشاش محمود عبدالحميد خالد/بملك كيل محله سعد ابو عزبه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 28786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد سعيد تامر -  52

  التمليك عمارات الصناعي الحرير - بالمنشا كائن  2020/12/01 من بداية معطم بنشاط:  فرع ،:   الـتأشير وصف

 . حسين احمد محمد سامح/  بملك

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 30402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد السيد عبدالرازق صبحى -  53

 عبدالحميد السيد عبدالرازق صبحي ابراهيم/  بملك غازى سيدي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 16200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه ابراهيم العزيز عبد احمد -  54

 بالعنوان جنيه 22000 مال براس تجميل ومستحضرات مكتبه بنشاط اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 خليف طنطاوى خالد/  بملك المركز شارع

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 30400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم محمد انيسة -  55

 .عبداللطيف عبدالعزيز عصام/بملك غازى سيدى الكبرى باباه ع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 29865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو على عادل/ د صيدليه -  56

 اسامه/ بملك الحدائق شارع بالعنوان جنيه 20000 مال براس بن تجاره بنشاط اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

  مرسى احمد يوسف على



 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

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 13019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكران اسماعيل طه محمد ايمان -  57

 لوريس/  بملك الرمل محطة رأفت محمد الدكتور ش 6 محل 4 رقم عقار - عطارين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

                     محمد حافظ وسمير عبود جرجس

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 14594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد عبدالعزيز مصطفي رضا -  58

 . عبدالعزيز مصطفى هشام/  بملك الجيش شارع العمدة ارض"  الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 16200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه ابراهيم العزيز عبد احمد -  59

 من متفرع شارع بالعنوان جنيه 22000 مال براس منزليه ادوات تجاره بنشاط الرئيسى  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 خليفه على محمد مصطفى هانى/  بملك االسكندريه شارع

 تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 16200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه ابراهيم العزيز عبد احمد -  60

 خليف طنطاوى خالد/  بملك المركز شارع  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 28786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد سعيد تامر -  61

 . حسين احمد محمد سامح/  بملك التمليك عمارات - الصناعي رالحري - المنشا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 30188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد غانم رجب حماده -  62

 من وبداية جنيه12000 برأسمال غيارها وقطع موتوسيكالت بيع محل نشاطه:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف

 .,عبدالحميد غانم دياب عبدالحميد/  بملك اشو كوم - لطفى عزبة بالعنوان 2020/12/21

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 30407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاى حامد منصور عزه -  63

 غالب عبدالعاطى مصطفى/بملك النصر منشيه شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 30188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد غانم رجب حماده -  64

 . عبدالحميد غانم دياب عبدالحميد/  بملك اشو كوم - لطفى عزبة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 30188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد غانم رجب حماده -  65

 محمد قطب ابنيوه عبدالفضيل/  بملك اشو كوم لطفى عزبة:  الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 23636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم هللا عبد سعيد محمد احمد -  66

 عبدالقادر احمد عبدالمنصف/  بملك القديمه المراكبية - الصديق ابوبكر شارع ليصبح العنوان تعدل ،:   الـتأشير وصف, 

. 

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 30406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمروش محمد محمد محمد -  67

  شابور محمد احمد حسين/  بملك حماد حسني شارع_  كفرالدوار بندر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 30405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبة محمد مصطفي خالد مصطفي -  68

  للحاصالت الوادى شركة بجوار الدوار كفر مدخل_  الدوار كفر بندر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  السباخى على حسن زكريا محمد/  ص د)  زكريا محمد الدكتور صيدلية -  69

 - عامر محمد شارع 14ب الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 16701

 .  العالوى الحسينى ابراهيم محمد/بملك سليم كفر - الجديدة المنشية

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سابوسه موسى سالم محمد سالم) الداخلى والنقل العموميه للمقاوالت سابوسه مكتب -  70

 سعد عبدالوهاب عالء/ بملك البحري النشو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 30403

 عبدالوهاب

 تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 30404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالباري عبدالرحيم عباده -  71

  شرقان هللا ضيف سليمان بريك/  بملك_  بطورس الشرقان ع_  حمص ابو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 20210110 تاريخ وفي 30408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمود عبدالفتاح عادل عال/ د صيدلية -  72

  محمد ابراهيم محمد/  بملك سليم كفر الجديدة المنشية_ كفرالدوار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 30408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عادل عال/ د صيدلية -  73

  محمد ابراهيم محمد/  بملك سليم كفر الجديدة المنشية_ كفرالدوار ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 30415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم علي الدين صالح حمدم -  74

  ابراهيم علي الدين صالح/ بملك العالي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 15768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوان هاشم عبدالفتاح صبرى -  75

 . ابراهيم مسعود هالل ضياء/  بملك النوباريه غرب الشجاعه قرية ،:   الـتأشير وصف, 



 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

 العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 15768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوان هاشم عبدالفتاح صبرى -  76

/  بملك االصحراوى القاهرة اسكندرية75بالكيلو وكائن حديث رى مستلزمات بيع بنشاط:  الرئيسي ،:   الـتأشير وصف, 

 محمد عبدالعزيز فوزى

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 15768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوان محمود هاشم عبدالفتاح صبري -  77

 جنيه12000برأسمال" مزارع ومستلزمات حديثه رى مستلزمات" بنشاط: اخر رئيسى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 . ابراهيم مسعود هالل ضياء/ بملك النوباريه غرب الشجاعه بقرية وكائن 2020/01/01 من بداية

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 30413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح احمد محمد جمال فتحى -  78

  المالح احمد محمد جمال/  بملك برسيق طلمبات السلماوى عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 30410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على ابوالسعود سعد عرفه -  79

  محمد على ابوالسعود سعد/  بملك المسجده ابيس - السبعين ع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 30409    برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، عالم ابراهيم احمد عالم محمد -  80

  عالم ابراهيم احمد اسماعيل/  بملك الناصر - التحرير شمال - النوبارية ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 30416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات عبدالرحمن محمد محمد باتعه -  81

 دمنهور موقف_  امام خضر محمد شارع مع الجمل معمل شارع تقاطع_ كفرالدوار بندر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  جابر السيد ابراهيم السيد/  ملك العلوى الكوبرى مدخل_ 

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 30411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود مختار صبحى -  82

  شعبان محمد عسران ايمان/  بملك البسلقون ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 30412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكرم عبدالمجيد عبدهللا منصورة -  83

  سنوسى مصرى عادل بملك البركة كوم_  الدوار عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 30414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعله بهنسى علي محمد عبدالوهاب -  84

  بهنسي علي محمد سعد/  بملك شعله مسجد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 30419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يادم قاسم عبدالمنعم خالد -  85

  يادم قاسم عبدالمنعم/  بملك صقر زاويه الشعفي عزبه المطامير ابو ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 30420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. حامد عمر على سمر -  86

 .الدين تاج رمضان رزق هنداوى/بملك البركة كوم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 30421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. حموده على محمد عوض انوار -  87

 .خميس محمد محمود على محمود/بملك ضيف عوايد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 27180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر احمد محمد محمد -  88

 .  ابراهيم حامد فهيم عبير/ بملك الجيش شارع_  كفرالدوار ،:   لـتأشيرا وصف

,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 30417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم هاشم وفاء -  89

  السيد محمود محمد شادية/  بملك مصر شركة مساكن ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 30418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. سليمان عبدالونيس سعيد سمر -  90

 . هللا ضيف عبدالقوى عمر/بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210112 تاريخ وفي 30422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. روتان على عبدالرحيم على سعد كريم -  91

 .منصور مصطفى محمد/ بملك المهاجرين الساحه بجوار المحور شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 30425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبى عطا ابراهيم هيام -  92

  شاهين حميده السيد نبيه/ بملك الجرن اسعد عزبة ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 22838    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  غالى نصر هللا عبد احمد)  والتصدير لالستيراد غالى -  93

 وبدايته 25000 برأسمال شوب وكوفى مطعم نشاطه: اخر رئيسى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113

 .رزه عبدالحميد عبدهللا تحية/ بملك جرجس مارى كنيسة امام يوليو 26 شارع من الشركات بشارع كائن 2020/01/01

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 30423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. سعد عبدالعاطى سعد صبحية -  94

 .عبدالعظيم عبدالقادر صبرى محمد/ بملك الكريون ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 30428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر محمود خميس نجاح -  95

  صالح قاسم عباس محمد/  بملك بسنتواى كباريه أبو ،:   الـتأشير 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

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 27525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجارم احمد السيد سعيد محمد -  96

 2021/01/01 من وبداية جنيه100000 برأسمال عموميه مقاوالت مكتب نشاطه:  اخر رئيسي ،:   الـتأشير وصف, 

 . هيبه خليل حسن نادية/  بملك بصيرة كائن

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 30426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزيرى حسنين مرسى السعيد اسامة -  97

  علي مصطفي علي/ بملك_  الزقم عمارات_  الرحمة شارع_  كفرالدوار بندر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 27525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجارم احمد السيد سعيد محمد -  98

 - هيبه خليل حسين نادية/  بملك - بصيره كائن بقاله: الرئيسي ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 27525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجارم احمد السيد سعيد محمد -  99

 هيبه خليل حسن ناديه/  بملك صيره_  الدوار كفر ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20210113 تاريخ وفي 30427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى قطب عبدالعزيز رمضان حسن -  100

 سعد عبدهللا/ بملك غازى سيدى الرحمه شارع 10 العقار الدوار كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 30430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابراهيم فراج احمد محمد)  المنزلية لالدوات فراج محمد -  101

 عطية محمد محمود/  بملك طه عبدالقادر شارع_  ابوالمطامير ،:   الـتأشير وصف,  نوانالع تعديل تم 20210113

  عبادة

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 30431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرهللا علي عيد عالء -  102

  منصور خيرهللا علي عيد/  بملك سالم زاوية ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 30424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النكالوى محمود محمد عبير -  103

 .  شوشة ابو عبدالعزيز محمد انصاف/  بملك السمك حلقة شارع_ حمص ابو ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 22838    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. غالى نصر عبدهللا احمد -  104

/  بملك الخاصة والتعليم التربيه مدرسة امام يوليو 26 شارع4 رقم بالعقار كائن تصدير:  الرئيسي ،:   الـتأشير وصف

 رزه عبدالحميد عبدهللا تحية

,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 22838    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. غالى نصر عبدهللا احمد -  105

 . رزه عبدالحميد عبدهللا تحية/  بملك جرجس مارى كنيسة امام يوليو 26 شارع من الشركات شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 30435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  المرشدى على السيد نجيب احمد -  106

 . عطيه محمود ماجدة/ بملك المهاجرين مسجد بجوار احمد السيد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 28359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز ابراهيم ايمان -  107

 رمضان فتحى محمد/  بملك النوباريه - الثانى التجارى السوق 4 رقم المهنيه الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  الجداوى

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 30434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عبدالباقى محمود احمد عبدالحميد -  108

 . الجوهرى صبحى عارف هايدى/ بملك ابوقير قومبانيه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 30066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى السيد محمد ماجد -  109

 رأس بنفس وذلك سبيع امام السيد احمد/  بملك الدوار كفر مركز 3 ابيس:  ليصبح العنوان تغير  ،:   الـتأشير وصف, 

  المال

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 30432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. محمد سعد محمد على -  110

 .محمد سعد محمد عادل/ بملك غازى سيدى_ ليزا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 30437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  جوده على راشد عماد -  111

 . شميله سعد محمود بثينه/ بملك الروضة حى_المحكمة شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 30433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه ابراهيم سعيد اشرف -  112

  حفناوي علي دسوقي يوسف بملك المحكمه شارع من عدلي شارع ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210114 تاريخ وفي 30436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. السيد عبداللطيف عبدالاله عبداللطيف -  113

 . السيد عبداللطيف عبدالاله صفاء/ بملك القناطر كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 26100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابراهيم علي رضا -  114

 .  محمد محفوظ حمدى/  بملك النصر شارع_  محفوظ رةعما_  ابوحمص مركز ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 30438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد عبدالعزيز حامد -  115

 رزق حامد عبدالعزيز/  بملك بولين منشاة ،:   الـتأشير 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

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 30440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبكي احمد احمد عبدالسالم االء -  116

 عبدالرحيم علي عبدالسميع محمد بملك الهنا برج العلوي الكوبري مدخل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210117 تاريخ وفي 30439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور علي مصطفي فاروق مصطفي -  117

 قطب/  بملك 2 بلوك 1 منزل_  المحكمة شارع امتداد التعاونية الجمعية مساكن ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  الزلباني حسانين

 تم 20210118 تاريخ وفي 29596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. مطر محمد عبدالعزيز محمد محمود -  118

  مطر محمد عبدالعزيز محمد/  بملك ابوصالح عزبة - دفشو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210118 تاريخ وفي 29596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. مطر محمد عبدالعزيز محمد محمود -  119

 - دفشو - ابوصالح بالعنوان جنيه 12000 مال براس مواشى حظيرة بنشاط الرئيسى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 . محمد عبدالعزيز حمدم/  بملك

 العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 30445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على احمد على هانى -  120

 موسى على احمد على عوض/ بملك الكنايس الدوار كفر مركز ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 26466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخميسي رزق عطيه احمد -  121

 رقم بالتاشير(  جيم)  رياضيه العاب صاله الرئيسى على الناشاط واقتصار الفرع نشاط  عن التوقف  ،:   الـتأشير وصف

 2021/  1/  18 فى 212

 تم 20210118 تاريخ وفي 25168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مرزوق مصطفى عبدالعزيز كمال فاضل -  122

  عبدالشافى عبدالمنعم احمد/  بملك ماهر على خط عوايد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 30444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. ابراهيم يوسف عبدالغنى محمد ايمن -  123

 . عبدالغنى محمد عبدالغنى/ بملك عزاز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 30447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جسار عبدالسالم محمد سالم محمد -  124

 جسار عبدالسالم محمد سالم/  بملك صيرة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210118 تاريخ وفي 29596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  مطر محمد عبدالعزيز محمد محمود -  125

 - دفشو بالعنوان جنيه 12000 مال وراس جزاره محل بنشاط اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  ابوصالح عزبة

 ديلتع تم 20210118 تاريخ وفي 30443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  ندا سليمان عبدالمنعم عبدالغنى -  126

 . عبدالمنعم سليمان صبرى/ بملك عزاز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210118 تاريخ وفي 30442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقاري عبدالنبي منصور حميدة مصطفي -  127

  شحاتة السيد فتحي حنان/ بملك البركة كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 14399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السيد القوى عبد اشرف -  128

 مصر شركة زمام 21/3 بالقطعة  - جاهزة ومالبس مطبعة -  اآلخر الرئيسي نشاط الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  والنسيج للغزل

 تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 30441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامخ عبدالعاطى السيد عطيات -  129

 هاشم ابو محمد السيد على/ بملك الزهراء تقسيم المصطفى شارع حمص ابو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 30446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ابراهيم عبود ماهر -  130

 عبيده اسماعيل محمد عنتر/  بملك الكنايس الدوار كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210119 تاريخ وفي 30448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعرب عبدالرحمن محمد راضى حسام -  131

  ابوعرب عبدالرحمن حمد راضي/  بملك ابوعرب تبع_  العرقوب_  القاضى ع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 30450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. البرقى حسن على محمود طه -  132

 .البرقى حسن على احمد/بملك العكريشه- محفوظ عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 30449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف سعد يوسف اسماعيل -  133

 خليل عبدالمولي سعد نصرة/  بملك زلط طريق زهران ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20210119 تاريخ وفي 30451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. حسنين غازى عبدالنبى محمد ابراهيم -  134

 .عبدالقوى محمد حنفى محمد/ بملك العكريشه-المحور شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 30455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالوهاب سعيد احمد -  135

 عبدالرحمن عبدالوهاب سعيد/  بملك - العالى - الدوار كفر مركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 30452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكفراوى عطيه عثمان حسين -  136

 الكفراوى ابراهيم عطيه صالح/  بملك يونس منشأه رأفت عزبه الدوار كفر مركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 30454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قطب جمعة ياسر -  137

 ابراهيم محمد قطب جمعة/ بملك الشنديدى عزبة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 30456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس عبدالونيس عبدالوهاب ربيع -  138

 ادريس عبدالونيس عبدالوهاب احمد/  بملك خيرى روضه البقر كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 30453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف ابو سليمان فايز احمد -  139

  يونس سيف ابو سليمان فايز/  بملك السناهره - سليم كفر - شاهين خليل شارع 11رقم عقار ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 30465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. عبدالستار على ابراهيم ايمان -  140

 .قطب على فتحى فتحى/ بملك الشعبية المساكن الرزق شارع 14 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 20210121 تاريخ وفي 30460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  للزيوت خالد) محمد عبدالرواف عبدهلل خالد -  141

 حسن امين حمد سعيد/  بملك امبو كوم مزلقان 13 العقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تم 20210121 تاريخ وفي 30462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. عاشور عبدالجليل عوض جابر احمد -  142

 .احمد سيد محمد نورهان/ بملك دفشو-طه عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 30459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر ابراهيم خميس نبيل -  143

 سعداوى حسن سعيد اشرف/ بملك - البيضا مساكن76/ 1 الدوار كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 30464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. الزيات حسن سعد حبيب -  144

 .الشريف شحاته محمد محمد فؤادة/ بملك الدين صالح شارع من ثروت شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 30463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلي سعد مجدي احمد -  145

  الشاذلى عبدالحليم سعد مجدي/  بملك الشاذلي عاماره الجيش ش ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 24311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم ابراهيم الرحمن عبد عيد احمد -  146

  2021/ 1/ 21 فى 255 رقم بالتاشير االلبان مواشى حظيرة بنشاط االخر الرئيسى الغاء تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(. عبدالعزيز عبدالسالم سامى يحى)  سامى يحى الليد لمبات لتجميع بداية -  147

 السيد السيد سعد/بملك التحرير شمال-العزة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23109

 .السيد

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(. عبدالعزيز عبدالسالم سامى يحى)  سامى يحى ليدال لمبات لتجميع بداية -  148

 ادوات وتوريد وتوزيع تجارة بنشاط:الرئيسى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23109

 محمد السعود ابو مسعد/  بملك التحرير شمال العزه بقرية كائن جنيه50000 مال برأس وصحية كهربائية

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  العزيز عبد السالم عبد سامى يحيى)  والصحيه الكهربائيه لالدوات سامى يحيى -  149

 الليد لمبات وتركيب تجميع بنشاط:اخر رئيسى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 23109

 .السيد السيد السيد سعد بملك ابوالمطامير-التحرير شمال-العزة بعنوان الكائن جنيه50000 قدره مال برأس

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 30458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فكرين عبدالواحد عبدالوكيل نصر -  150

 صباح/  بملك دفشو كوم حسنين خالد عزبه تبع الدولي الطريق االعشبى الوكيل عبد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  نعيم المقصود عبد مصباح

 تعديل تم 20210121 تاريخ وفي 30461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. احمد الدين نور قاسم احمد محمد -  151

 .احمد الدين نور قاسم جمال/ بملك الجيش شارع من النهضة شارع 1 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 30467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشالوى عبدالحميد انس بدور -  152

  المعداوى محمد احمد انور/  بملك الحدائق الزهراء حى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ،(  والتصدير لالستيراد فيرت ماضى)  ماضى المالك عبد الحارث عبد احمد -  153

 الزراعيه االفات مبيدات تجارة بنشاط الرئيسى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 6798

 حمد ماضى العظيم عبد/ بملك الغيته - الحق عبد  ع بالعنوان جنيه 25000 مال براس البذور وتجارة كيماويه واسمده

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  والتصدير لالستيراد فيرت ماضى)  ماضى المالك عبد الحارث عبد احمد -  154

 ماضى عبدالعظيم/ بملك الغيته عبدالحق عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 6798

 حمد

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 30466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده على محمد عبدالعزيز ايمن -  155

 على ابراهيم محمد ابتسام/  بملك_  البركة كوم  - الدوار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 6798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالك عبد الحارث عبد احمد -  156

 عبدالحق عزبة بالعنوان جنيه 500000 مال براس وتصدير استيراد بنشاط اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف, 

  حمد ماضى عبدالعظيم/ بملك الغيته

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 30468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميدة على عبدالعاطى بشير محمد -  157

 عبدالعاطى بشير محمود/ بملك - البركه كوم_  الدوار عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 30470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد مرسي عباس سعاد -  158

 حسن عبدالواحد بدر السيد/  بملك 3/9 ابيس ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 30469    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ،. على عون فتحى محمد ايمان -  159

 .ابراهيم محمد صالح حسن/ بملك لوقين ق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 11958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عمرو عبدهللا جمال محمد -  160

 يوسف عبدهللا جمال/ بملك النوباريه الثالثه الصناعيه المنطقه154 قطعه - النوباريه ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 11958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عمرو عبدهللا جمال محمد -  161

 . يوسف عبدهللا جمال/  بملك النوباريه - الثانيه الصناعيه المنطقة 141 القطعه:  الرئيسى ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 12444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض عطيه فوزي محمد -  162

 .محمود حامد حسين فاتن/ بملك الدوار كفر-الصعرانيه عامر برج بجوار الحصرى برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 11958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عمرو عبدهللا جمال محمد -  163

 الف خمسون)50000 مال براس2021/1/12 من بدايه صاج تصنيع  اخربنشاط رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

  النوباريه التالته الصناعيه المنطقه بالعنوان(غير ال فقط جنيها

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 11958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  عمرو عبدهللا جمال محمد -  164

 الف خمسون)50000 مال براس2021/1/12 من بدايه صاج تصنيع  اخربنشاط رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

  النوباريه التالته الصناعيه المنطقه بالعنوان(غير ال فقط جنيها

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 29093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. ماعيلاس مبروك كيالنى هاجر -  165

 .محمد المتولى عبدهللا رامى/ بملك البلد وسط مول 7بالعقار 27رقم محل النوبارية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 29093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. اسماعيل مبروك كيالنى هاجر -  166

 الشحات السيد ايمن/  بملك عاشور عزبة مالبس مشغل  بنشاط:  الرئيسي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 30476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. برى على انور محمد -  167

 .حجاج محمد انور وجدان/ بملك البحر امير شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 30483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بدر السيد شعيب -  168

 .النشار احمد محمد زكريا/ بملك سينا ابن شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 30481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي على عبدالجواد محمد اسالم -  169

 بدوي عبدالحميد سعيد احمد/  بملك الحضانه شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 30474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليف عبدالمقصود حسين شيماء -  170

  ندا علي السيد فتحي السيد/  بملك الجديده الميزانه بيبرس شارع 2 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 30475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالسالم محمد محمود -  171

 عطيه عامر حسن/ بملك - كبارى الثلث - الدوار كفر مركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210125 تاريخ وفي 29093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوربه اسماعيل مبروك كيالنى هاجر -  172

 بالنوبارية كائن جنيها12000 مال برأس ومفروشات مالبس بيع بنشاط:اخر رئيسى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 .محمد المتولى عبدهللا رامى/ بملك البلد وسط مول 7بالعقار 27رقم محل

  ، فرد تاجر ،(  الضوي المغاوري محمد ياسر)  طرود وشحن حكوميه وخدمات والتصدير للترجمة الضوي -  173

/  1 من بدايه جديد فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 9108    برقم قيده سبق

  السيوف الحرمين شارع من كائن 2019/  9

 العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 9108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الضوى المغاورى محمد ياسر -  174

  السيوف الحرمين شارع من كائن 2019/  9/  1 من بدايه جديد فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 30471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عبدالمحسن سعيد سارة -  175

 عبداللطيف عبدالمحسن سعيد/ بملك البتانونى-الحاجر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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 20210125 تاريخ وفي 30477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فرج هالل ايمان -  176

  يوسف احمد/ بملك راعيالز الطريق- الجديدة المنشية - الجرن ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 30482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. مشعل حميده محمد محمد عادل -  177

 .ابراهيم ابوزيد محمود فتحية/ بملك المهاجرين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 30473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. اسماعيل ياسين عبدالحكيم حالوتهم -  178

 .الحمراوى رمضان عوض حماده/ بملك الشرقيه بلقطر السبيل كدوه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210125 تاريخ وفي 30472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. الحمراوى رمضان عوض رمضان تامر -  179

 .الحمراوى رمضان عوض رمضان/ بملك الشرقيه بلقطر السبيل كدوه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 30480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلومة غازى محمد السيد خيرى -  180

 سلومة غازى محمد السيد محمد/ بملك البسلقون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210125 تاريخ وفي 30484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام عبدالرحمن عزام رجب محمود -  181

  عزام عبدالرحمن عزام رجب/  بملك قافله عيسى اوالد نجع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 27192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد محمود مختار سمير احمد -  182

 مجاهد محمود مختار سمير/  بملك السناهره - النفراوى شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 30478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى عبدالسالم راشد ربيع -  183

 القاضى عبدالسالم راشد رفعت/ بملك اللبن ام عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 27192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد محمود مختار سمير احمد -  184

  مجاهد محمود مختار سمير/  بملك السناهره - النفراوى شارع بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 30489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الدين محى عباس محمد -  185

 الدين محى يوسف الدين محى عباس/  بملك عامر منشأة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210126 تاريخ وفي 30491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ عبدالرزق محمد محمود احمد -  186

 محمد محمود/  بملك - الصحيه الوحدة بجوار - التحرير شمال العزة قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 عبدالرازق

 تم 20210126 تاريخ وفي 30493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مبروك عبدالفتاح صبرى عبدهللا -  187

 محمد عبدالجليل منشاوى محمد/  بملك المهاجرين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 30486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد بدوى انور محمد عيد -  188

 مصطفى عبدالصادق محمد ناهد/  بملك - الحدايق التمليك - الدوار كفر بندر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 30492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. البرلسى محمد سعد محمد سمير -  189

 .ابراهيم محمد سعيد/ بملك غازى سيدى ليزا ع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 30490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. محارب محمد سعد تامر -  190

 .سليمان محارب محمد سعد/ بملك غازى سيدى المكباتى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 30488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمد امال -  191

 عبدالحليم عبدالعليم احمد/  بملك الميزانة- عدلى شارع مع متقاطع صبحى شارع 50 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 طلبه

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 30487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. شلبى محمد عمر محمد -  192

 .سالم على محمد عوض/ بملك البلد دسونس ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 21374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  على عبدالحى صبحى رضا -  193

 ابوالمجد عبدالعزيز جمال احمد/  بملك الجديدة السكه - 3 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 25165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  رفاعي فرج محمد عبدالمنعم اسالم -  194

 . رفاعي فرج محمد عبدالمنعم/  بملك المحكمة شارع - الزقم عمارة الى تعدل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 21374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  على عبدالحى صبحى رضا -  195

  ابوالمجد عبدالعزيز جمال احمد/  بملك الجديدة السكه - 3 رقم عقار بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 20210126 تاريخ وفي 30485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. الجداوى عبدالحميد السيد عبدالحميد ابراهيم -  196

 . عبدالحميد السيد عبدالحميد/ بملك الكنايس قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 30494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال على السيد الشحات محمود -  197

 عبدالعال السيد الشحات احمد/  بملك بردلة المدرسة شارع 3 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 27974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال عبدهللا موسي سمر -  198

 بشارع كائن 2020/09/01 من  بداية غذائيه مواد  وتوزيع وتغليف تعبئة بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 . كويله كيالنى ياسين ايمن/  بملك هللا جاب عامر محمد شارع من السودانى

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 30499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم ابو طه ممدوح احمد -  199

 جاد احمد محمد مسعود/  بملك بسنتواى الخمسين ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 30502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا سعد سعد هللا سعد احمد -  200

  عالم متولي محمود/  بملك البسلقون ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 30497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النكالوى محمد ابراهيم اشرف -  201

 . النكالوى محمد ابراهيم محمود/  بملك المحطة -ناصر شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 30501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية عبدالعزيز زكريا اميمة -  202

 محمد خميس محمد/  بملك الجديد الدينى المعهد بجوار الجرادات ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 30500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن اسماعيل نجوى -  203

 محمد سالم محمد/  بملك السريع عثمان عزبة- 2 عقار ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 21292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش سند محمد العظيم عبد -  204

/  بملك عرابى 4/  9 بابيس الكائن وتموين بقاله االخر الرئيسي النشاط عن التوقف تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 . درويش سند محمد

 تم 20210127 تاريخ وفي 30503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عبدالعاطى رزق عادل رجب -  205

  صالح مصطفي توفيق نادره/  بملك الحربى معصره بجوار الدين صالح شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 27974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال عبدهللا موسي سمر -  206

 . كويله كيالنى ياسين ايمن/  بملك هللا جاب عامر محمد شارع من متفرع السودانى شارع ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210127 تاريخ وفي 30498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. السايس قطب رمضان حامد عطيات -  207

 .الزقم جمعه محمد مبروك عبدالمنعم/ بملك شحاته سيدى-عبدالحميد عزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210127 تاريخ وفي 30496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،.  روتان عبدالحميد على الدين صالح على -  208

 .عبدالعزيز محمود بسيونى احمد/  بملك المحكمة شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 30495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الكاوتش لتجارة جنينة ابو)  ابوجنينة عبدالحليم قطب رمضان احمد -  209

/  بملك الغاز شركة شارع الحدائق -كفرالدوار بندر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي

 .الجمل عامر متولى محمد

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 30507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. وزير محمد سعد عوض سعد -  210

 .وزير محمد سعد عوض/ بملك الكريون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 30506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر فرج محمود عمر احمد -  211

  فرغلى حمزه ابرص هانى/  بملك التمليك المطحن شارع 1 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 30512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلوجى قطب عيد جمال محمد -  212

  عبدالفضيل عبدالحكيم زكى وليد/  بملك غازى سيدى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 16136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سولاير انيس امين ظريف مينا -  213

 ومار العذراء السيدة كنيسة/  بملك ابوالمطامير -( التحرير) عويس يوسف فؤاد شارع 5 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 .  بالسبعاوى مينا

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 30511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هليل حسين محمود محمد -  214

  يوسف احمد احمد بكرى زينب/  بملك ابوالعزم هانى صيدلية خلف - الدوار كفر مدخل ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الفالح محمد احمد محمد المعتز) العقارى واالستثمار للمقاوالت المعتز -  215

 مستشفي امام الفرنسيسكان مدرسه شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 30510

 احمد محمد المعتز محمد/  بملك المبره

 30509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو احمد محمود احمد(  البيطريه االعالف لتوريدات حسين ابو) -  216

 محمود/  بملك - حسين شارع 4 - الدوار كفر بندر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي

 حسين ابو احمد محمود

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 30504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمارة حسن صالح صباح رانيا -  217

 . حماد راغب سعيد احمد/  بملك التمامة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 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

 العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 30508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،. محمد على جالل عبدالحميد -  218

 .القزاز محمد على جالل/ بملك الكنائس عزبة-العبد كوم ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20210131 تاريخ وفي 30513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخراشى عبدالعزيز عبدالسميع زغلول -  219

  ابوالسعد ابراهيم على/  بملك زغلول سعد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 30505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد سعد رمضان سعد -  220

  رجب محمد احمد محمد جمال/  بملك القزاز معمل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 30514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسيد عيسى منصور عباس رجب -  221

 عبدالسيد عيسى منصور عباس عيسى/  بملك عزب االربع ،:   الـتأشير وصف


