
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 يوليو شهر ياطدم جريدة األسماء التجارية لمكتب
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 خراطه ورشه عن 95281 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل علي علي فاتن -  1

 النجار السيد السيد/  ملك - فارسكور:  بجهة ، معادن

 مغسله عن 95392 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده الشربيني محمد السيد -  2

 عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز/  ملك - الرياض المطار طريق البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، سيارات

 ، ستائر محل عن 95436 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نور محمد وفيق محمد -  3

 والده ملك - المصري عزيز شارع االعصر رابع قسم:  بجهة

 تجاره عن 95306 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنملي السيد محمد محمد -  4

 شعيشع ابو علي محمد/  ملك - 6 رقم عماره - االولى المجاوره - االول الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، والفوم البالستيكات

 تجاره عن 95370 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح فتحي مجدي هيثم -  5

 والده ملك - السالم مسجد بجوار العنانيه:  بجهة ، صحيه ادوات

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابوعطايا طه محمد جمال)  السيارات زيوت لتجاره عطايا ابو -  6

 عطايا ابو ابراهيم طه محمد/  ملك - عبدالمجيد كوبري السنانيه:  بجهة ، سيارات زيوت تجاره عن 95396 برقم 20190715

 معرض عن 95371 برقم 20190711 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه حسين مدحت ايمن -  7

 البرش مسعد سعد محمد/  ملك - البر راس طريق - السنانيه:  بجهة ، الغير لحساب سيارات

 توريدات عن 95252 برقم 20190701 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شكري الرحيم عبد امير احمد -  8

 والده/  ملك - صالحه ابو زاويه بجوار الفنار شارع - البرج عزبه:  بجهة ، بحريه

 استثمار عن 95254 برقم 20190701 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو حسن رافت طارق -  9

 شبكه احمد ابراهيم ابتسام/  ملك  52/43 رقم قطعه الثالثه المجاوره - االول الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، عقاري

 95249 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوي الرازق عبد حاتفر الدين حسام -  10

 الشناوي المرسي محمد ايمان/  ملك - االخضر الكشك شارع - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره عن

 ورشه عن 95273 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عسيلي احمد رضا وائل -  11

 عسيلي التابعي احمد رضا/  ملك - الصحيه الوحده شارع الشعراء:  بجهة ، الوميتال

 عن 95317 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف طه محمد طارق نورهان -  12

 الشيمي محمد احمد ساره/  ملك التحرير برج سرور ميدان - اول قسم:  بجهة ، مالبس تجاره

 عن 95311 برقم 20190707 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفار طلبه رجب محمد فضيله -  13

 الدهب ابو محمد زكي فضيله/  ملك - الحضري شارع من المتفرع رجب فرن شارع الزرقا:  بجهة ، وخراطه حداده ورشه

 تجاره عن 95316 برقم 20190708 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العز ابو مسعد حسن بوسي -  14

 صايم محمود حامد محمد/  ملك - العلوي الكوبري منزل السنانيه:  بجهة ، جاهزه مالبس

 95459 برقم 20190722 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق منصور عبده منصور طاهر -  15

 عبدالرحمن محمد محمد/  ملك - عبدالرحمن شارع رابع قسم:  بجهة ، كافيه عن

 زيوت تجاره عن 95517 برقم 20190730 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين طه خليل غفران -  16

 خاطر محمد محمود ليلى/  ملك - التجاري من متفرع الرضوانيه شارع ثان قسم:  بجهة ، تجميل وادوات وعطور طبيعيه



 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

 جاليري عن 95522 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوادلي احمد محمد ساره -  17

 العوادلي احمد احمد محمد/  ملك - االسالمي المجمع خلف السنانيه:  بجهة ، انتيكات

 معمل عن 95428 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربيني احمد الشربيني محمد -  18

 اسماعيل احمد عبدالسالم عطيه/  ملك - المطار شارع البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، البان

 استيراد عن 95336 برقم 20190709 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازي شعبان ابراهيم محمود -  19

 عبدالسالم اميره/  ملك - سعد كفر بندر:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في تصدير و

 القزاز المتولي

 صناعه عن 95438 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد ابو زكريا حلمي محمد -  20

 حسين احمد كامل ملوك/  ملك - السياله:  بجهة ، يدوي الخشب من موبليات

 تجاره عن 95325 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصبري طه محمد اسامه -  21

 ابراهيم داود حسين طارق/  ملك - البر براس النيل شارع 29 رقم محل البر راس:  بجهة ، بالتجزئه والمالبس الخردوات

 اعمال مكتب عن 95326 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رميح بدوي محمد مجدي -  22

 الدين زين السيد محمد منال/  ملك - الشباب مركز امام سعد كفر:  بجهة ، نقل

 عن 95353 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم الباري عبد الجيد عبد وائل -  23

 بملكه - 100 مساحه 10 ورشه 48 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا:  بجهة ، موبليات صناعه

 تجاره عن 95359 برقم 20190711 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجا ابو زكي كامل هادي -  24

 الشامي ابراهيم فوقي سمر/  ملك - العلوي الكوبري اخر السنانيه:  بجهة ، موبايالت

 عن 95251 برقم 20190701 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد عاطف راضي عاطف -  25

 بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه 41 رقم بالهنجر 2 رقم ورشه - شطا:  بجهة ، موبليات صناعه ورشه

 95277 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البصاص محمد الداودي السيد عبدالرحمن -  26

 والده بملك - المياه محطه شارع - فارسكور:  بجهة ، وشحوم زيوت توريد عن

 عن 95272 برقم 20190702 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السندروسي عبده اسماعيل منى -  27

 السعدني محمد عماد/  ملك - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، وبرفانات تجميل مستحضرات

 عن 95394 برقم 20190715 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االكرادي مصطفى يوسف مصطفى -  28

 الكليه شارع موسى ارض - رابع قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 ( تعديل)  الكرارتي محمد الفتاح عبد امير/  ملك

 مكتب عن 95419 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزغبي مختار علي مختار -  29

 الزغبي مختار علي احمد/  ملك اكتوبر 6 مدرسه شارع - االعصر - رابع قسم:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 مغسله عن 95453 برقم 20190722 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشعراوي محمد احمد ريهام -  30

 الغباشي نعيم محمد/  ملك - السياله مفارق بورسعيد طريق تقاطع اول السياله:  بجهة ، سيارات

:  بجهة ، بقاله عن 95462 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا علي احمد رضا -  31

 البنا علي احمد/  ملك - سعد كفر - الغاب كفر

 مزرعه عن 61684 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشين عطا السيد رضا -  32

 الحفناوي عقل نجيب محمد/  ملك المنازله كفر:  بجهة ، مواشي

 واعالف بقاله عن 95479 برقم 20190725 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد اسعد عزت محمد -  33

 الصاوي سمير محمد/  ملك - البدراوي:  بجهة ،
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 صناعه عن 95492 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغلبان عبده رمضان احمد -  34

 عبده احمد رمضان محمد/  ملك - مؤمن صيدليه خلف - النصارى غيط:  بجهة ، موبليات

 ، بقاله عن 95290 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشري احمد نعيم محمد سمير -  35

 طه سالمه عباس انعام/  ملك التيسير صيدليه بجوار - مشرفه علي شارع - اول قسم:  بجهة

 ورشه عن 65362 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر الفتاح عبد الشاملي صالح -  36

 بملكه - م 100 مساحه 41 هنجر 9 ورشه لالثاث دمياط مدينه شطا:  بجهة ، الموبليات لصناعه صناعيه

 استيراد عن 95450 برقم 20190721 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدري علي مجدي علي -  37

 ابو تقسيم 95 و 94 بورسعيد طريق ثالث قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير

 البدري علي مجدي احمد/  ملك - زيد

 عن 95341 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد كمال شوقي عصام -  38

 ( تعديل)  الرحمن عبد مخلص هاني/  ملك ماضي عزبه - السنانيه:  بجهة ، البان منتجات تصنيع

 تصنيع عن 95341 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن ثروت محمد -  39

 ( تعديل)  الرحمن عبد مخلص هاني/  ملك ماضي عزبه - السنانيه:  بجهة ، البان منتجات

 عن 95356 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البساطي معوض عوض محمد عوض -  40

 سعد كفر شباب مركز - البلد سعد كفر:  بجهة ، بدنيه لياقه العاب صاله

 تجاره عن 95344 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموافي علي حسن علي صالح -  41

 والده ملك - الجديده السكه شارع درغام الشيخ:  بجهة ، جاهزه مالبس

 صيدليه عن 95271 برقم 20190702 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل زيد ابو محمد محمد االء -  42

 الطالب/  ملك الثاني الحي - الخامسه المجاوره - الجديده دمياط:  بجهة ،

 بيع عن 95257 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف هللا عبد يوسف احمد -  43

 نوفل سليم محمد طارق/  ملك 5 محل 102 عقار - المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، الكهربائيه االجهزه وصيانه

 برقم 20190701 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيني محمد الحميد عبد نجيب محمد الحميد عبد -  44

 حسنين الستار عبد سهام/  ملك - اول قسم - وزير العظيم عبد شارع - اول قسم:  بجهة ، بالتجزئه بقاله عن 95262

 نجاره ورشه عن 95386 برقم 20190714 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر سعد نبيل السعيد -  45

 ابراهيم بدر سعد نبيل/  ملك - العطا ابو عزبه - سعد كفر:  بجهة ، ميكانيكيه

 مكتب عن 95368 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات خليل خليل محمد -  46

 فرحات االمام محمد نعيمه/  ملك البط عزبه - العنانيه:  بجهة ، مقاوالت

 تجاره عن 95483 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدميري محمد محمد محمد -  47

 شتيله مصطفى مصطفى مرفت/  ملك الزهراء حضانه خلف النجده شارع - اول قسم:  بجهة ، مفروشات

 كافيه عن 95493 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمبابي علي العربي السيد كريم -  48

 المنعم عبد رضا ثروت محمد/  ملك الجالء شارع - اول قسم:  بجهة ،

 مكتب عن 95513 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسلماني محمود محمود محمد -  49

 غراب محمد حمدي انتصار/  ملك - المسلماني حاره المحور الملح شط:  بجهة ، تصدير

 ورشه نع 95526 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عناني محمد المتولي متولي -  50

 االتربي عبدالحميد عزيزه/  ملك - الضهره:  بجهة ، موبليات تصنيع



 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

 عن 95520 برقم 20190730 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب سالم علي السيد محمد -  51

 عباس عمرو/  ملك الكبير الجامع شارع اخر - السنانيه:  بجهة ، للخارج للتصدير يدويه ومشغوالت خشبي واثاث موبليات مصنع

 الصياد الغريب

 ، بقاله عن 95338 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه احمد العليم عبد نور -  52

 الدمياطي حسن الشربيني عبده محمد محمد/  ملك حساسين حجازي عزبه - الجديد الكاشف - الزرقا:  بجهة

 مكتب عن 95342 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معروف مسعد حامد محمود -  53

 طرابيه محمد محمد نهاد/  ملك الجديده السكه - درغام الشيخ:  بجهة ، تصدير

 ، تصوير استديو عن 95372 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا عبده ابراهيم وليد -  54

 العز ابو مصطفى مصطفى ايهاب/  ملك االمن مدير فيال خلف المدارس شارع - اول قسم:  بجهة

 ورشه عن 95275 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهار حسن عبدالرحمن عمر -  55

 الجحر شاهين الحميد عبد زينب/  ملك - المدرسه شارع السنانيه:  بجهة ، نجاره

 تجاره عن 95310 برقم 20190707 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقي محمد جالل محمد -  56

 والده ملك - يوليو 23 شارع اول قسم:  بجهة ، ذهب

 عن 95365 برقم 20190711 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوشه العنين ابو العظيم عبد عمرو -  57

 الغيطاني عبده السعيد احمد/  ملك - سليمان كفر:  بجهة ، بحريه وتوريدات سفن مخلفات تجاره

 ورشه عن 95398 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد فاضل احمد -  58

 بشير سليمان محمد فاضل/  ملك الرياضي النادي شارع - الشعراء:  بجهة ، زجاج

 تصدير مكتب عن 95265 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زقزوق عبده طه محمد -  59

 بملكه - المصري علي مستشفى خلف المحور جريبه شط:  بجهة ،(  تعديل) 

 التطوير عن 95256 برقم 20190701 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدي عبدالقادر احمد دعاء -  60

 النيل كورنيش شارع اول قسم:  بجهة ، االنترنت عبر والتطوير التسويق عدا فيها العقاريه المشروعات واداره العقاري والتسويق

 عرنسه عبده خليل ابراهيم/  ملك - CIB بنك بجوار

:  بجهة ، بقاله عن 88849 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  عمر السيد محمد ايمن -  61

 عمر السيد محمد واقبال وامال ةابتسام ووائل ومحمد ناصر/  ملك - الغنيميه

 عن 95416 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحان صابر عبدالرحمن عبدالرحمن -  62

 عطيه السيد محمد الشحات/  ملك - الصديق بكر ابو مجمع بجوار سعد كفر:  بجهة ، نشاره تجاره

 مالبس تجاره عن 95424 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغباشي طه مسعد كريم -  63

 السري المقصود عبد اسامه/  ملك بالزا سيتي مول - الشرباصي شارع - اول قسم:  بجهة ، جاهزه

 عن 95393 برقم 20190715 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر ابو السيد محمد رضا محمد علي -  64

 عمر ابو السيد رضا محمد/  ملك - السياله طريق اخر السياله:  بجهة ، مالبس تصنيع

 عن 95440 برقم 20190721 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطي محمد محمود شريف -  65

 عبدالعاطي محمد محمد محمود/  ملك - البلد سعد كفر:  بجهة ، المنزليه االدوات وتجاره وتوزيع استيراد

 مالبس عن 95461 برقم 20190724 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واصل محمد محمد جمال ايمان -  66

 واصل محمد محمد جمال محمد/  ملك - سعد كفر - التوفيقيه:  بجهة ، تجميل ومستحضرات جاهزه

 مالبس تجاره عن 95465 برقم 20190724 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزه السيد محمد عزه -  67

 البنا عوض الدين صالح محمود/  ملك - مول الصفوه - النيل كورنيش شارع - اول قسم:  بجهة ، جاهزه



 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 95525 برقم 20190730 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي اسماعيل رمضان صبري -  68

 محمد/  ملك السوق شارع - الوسطاني:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 مصطفى ابراهيم ابراهيم

 عن 95532 برقم 20190731 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شالطه المجيد عبد محمد جهاد -  69

 سويدي نعمان حسن منى/  ملك - فارسكور:  بجهة ، حكوميه وتوريدات مقاوالت

 صناعه عن 95284 برقم 20190703 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب محمد محمد محمد -  70

 الموافي حسن المعاطي ابو محمد/  ملك - درغام الشيخ:  بجهة ، موبليات

 تجاره عن 95397 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عراقي طه محمد عادل هشام -  71

 عراقي طه محمد عادل/  ملك - ثان شرطه قسم بجوار عارف عبدالسالم شارع ثالث قسم:  بجهة ، انتريهات

 95391 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد الشهاوي الشربيني سمير الشربيني -  72

 غزي عمر عبدالصبور عمر/  ملك - غالب ابو ميت:  بجهة ، محمول خدمات عن

 ورشه عن 95399 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار محمود محمود علي -  73

 النجار محمود السعيد/  ملك - عبدهللا الخولي ميت:  بجهة ، كرتون تصنيع

 صالون عن 95426 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرح كامل محمد احمد سامح -  74

 غنيم ابراهيم كامل فوزيه/  ملك - ورزوق كرم:  بجهة ، حالقه

 وزهور هدايا عن 95439 برقم 20190721 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامي علي محمد احمد -  75

 عطيه علي السيد الشحات/  ملك المحكمه شارع - سعد كفر:  بجهة ، صناعيه

 تجاره عن 95460 برقم 20190722 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر صالح مبارك رضا محمد -  76

 والده ملك - االرز مضرب امام - الزرقا:  بجهة ، الخردوات

 بقاله عن 95337 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مسعد محمد محمود -  77

 سعيده ابراهيم ابراهيم عايده/  ملك - سعد كفر - المنازله كفر:  بجهة ، بالتجزئه

 تجاره عن 95358 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشالي الرشيدي محمود محمد -  78

 مشالي المهدي الرشيدي محمود/  ملك - الشعراء بنزينه خلف - الشعراء:  بجهة ، واللبور الزجاج

 ورشه عن 95363 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه محمد عوض زكريا يحي -  79

 محمد عبدالجواد مختار خالد/  ملك - سنو عزبه - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، حداده

 خدمات عن 95379 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعده ابو رياض عادل محمد -  80

 محمد احمد محمود احمد محمد/  ملك - سرور ميدان الهنا مول - سرور ميدان اول قسم:  بجهة ، دليفري طلبات لتوصي

 تجاره عن 95351 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالحكيم الدين علي ياسر -  81

 محمد علي رزق محمد/  ملك - البنا مدرسه بجوار - الوسطاني:  بجهة ، غذائيه مواد

 ، كافتيريا عن 95395 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عبده محمد ياسر -  82

 مصطفى عبده محمد جمال/  ملك نافع من متفرع الجمل ارض - اول قسم:  بجهة

 تجاره عن 95413 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزرقاوي محمد زكي احمد -  83

 عيد العوض فهيم عايده/  ملك الدين صالح شارع من متفرع المعصره تل الدين صالح شارع - ثالث قسم:  بجهة ، انتريهات

 عصائر عن 85901 برقم 20190729 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازقي السعيد محمد عاطف -  84

 المدينه مجلس/  ملك - 6 رقم محل 63 سوق - البر راس:  بجهة ، ومشروبات وفطائر



 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

 مكتبه عن 95274 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته لطفي جمعه احمد -  85

 حسن فتحي ضياء/  ملك 7 رقم محل 19 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، وخردوات ولعب مستندات وتصدير

 السيد

 بيع عن 95278 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغيطاني عبدالعزيز احمد احمد -  86

 الغيطاني محمد عبدالعزيز احمد/  بملك - 4 رقم محل 38/115 عقار 15 المجاوره الثالث الحي الجديده دمياط:  بجهة ، بويات

 ورشه عن 95308 برقم 20190707 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد حلمي محمد الغريب -  87

 عبدالمؤمن محمد احمد مياده/  ملك - السالم دار شحاته كفر:  بجهة ، نجاره

 بيع عن 95469 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شطا اسماعيل احمد كمال هند -  88

 الفتوح ابو محمد محمد محمد/  ملك - سعد كفر - الغاب كفر:  بجهة ، دراجات وتصليح

 مكتب عن 95534 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سويلم محمد محمد سالم -  89

 صالح محمد جميعه/  ملك - الرزق ام الوسطاني:  بجهة ، عامه مقاوالت

 95401 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشبشيري احمد مصطفى السعيد عوض -  90

 مصطفى السعيد عوض الشحات/  ملك الكبرى سعاده ابو - سعد كفر:  بجهة ، ماشيه تربيه مزرعه عن

 عن 95305 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نحسي الشافي عبد احمد نصر احمد -  91

 حسيني الشافي عبد احمد نصر/  ملك - العرب كفر:  بجهة ، البان منتجات معمل

 عن 63051 برقم 20190729 فى قيد ، 255000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زناتي ابراهيم نعيم محمد نسرين -  92

 B 415 رقم الوحده العمالء خدمه مبنى - دمياط ميناء:  بجهة ، بحريه اشغال ونشاط سفن مخلفات

 نجاره ورشه عن 73424 برقم 20190702 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المصري طه احمد هاني -  93

 عرنسه احمد اشرف/  ملك السكاكيني - السياله:  بجهة ، يدوي

 ورشه عن 95333 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين بدر متولي محمد محمود -  94

 والده ملك - الغوابين:  بجهة ، معادن خراطه

 ، بقاله عن 95309 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السواح رجب محمد الشريف نور -  95

 فرحات السيد جمعه محمد سماح/  ملك - 32 عقار 51 شارع البر راس:  بجهة

 عيش مخبز عن 95320 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللبان السعيد سعد علي -  96

 والده ملك - البرج عزبه شارع - اللحم عزبه:  بجهة ، سياحي

 ادوات تجاره عن 95355 برقم 20190710 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف حامد محمد رحمه -  97

 شنب محمد مصطفى باسم/  ملك المغفره برج - مشرفه علي شارع - اول قسم:  بجهة ، رياضيه ومستلزمات

 حاليا صناعه عن 95360 برقم 20190711 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق محمود السيد السيد -  98

 عبدالعال عبدالعزيز عليه/  ملك - الرحمه مسجد بجوار البصايله - اللحم عزبه:  بجهة ،

 عن 95362 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان عبدالفتاح صابر عبدالفتاح -  99

 المتبولي محمد عبدالعظيم ايهاب/  ملك - التوفيقيه:  بجهة ، اويما دق ماكينه

 اعمال عن 95383 برقم 20190714 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزار وهبه محمود تامر -  100

 الشربيني وهبه خالد/  ملك - 6 رقم محل النيل كورنيش شارع االهلي النادي سور فارسكور:  بجهة ، ودهان وتشطيب ديكورات

 شجاع ابو

 عن 95390 برقم 20190715 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز محمد رمضان محمد احمد -  101

/  ملك - الشرطه مركز خلف الزرقا:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد

 البرعي السيد احمد الخضري تامر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ادوات تجاره عن 95407 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد رتاج ،  العدل كامل منير حسام -  102

 اقالديوس بخيت نبيل/  ملك - 2 رقم محل 63 سوق البر راس:  بجهة ، كهربائيه

 عن 95443 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعدهللا الشربيني ابراهيم احمد -  103

 فرج احمد الحنفي ايمان/  ملك - العفيفي ارض السياله:  بجهة ، صالونات قماش تطريز

 عن 95417 برقم 20190717 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شربيني ابو الشربيني احمد مروه -  104

 قتايه احمد مجاهد محمد/  ملك - فارسكور الغنيميه:  بجهة ، بقاله

 تجاره عن 95504 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان علي ناصر احمد -  105

 غنيم محمد مرتضى ممدوح/  ملك - الحربي الشارع اللحم عزبه:  بجهة ، الطبيه واالدويه العقاقير فيماعدا طبيه مستلزمات

 95478 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان عبده محمود كامل محمد وليد -  106

 رمضان عبده محمود كامل محمد محمود/  ملك - االسماعيليه:  بجهة ، نقل مكتب عن

 عن 95527 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنسي طه طه ربيع محمد االء -  107

 اسماعيل ابراهيم الزناتي محمد/  ملك - رابع حي ثالثه مجاوره الجديده دمياط:  بجهة ، بالجمله غذائيه مواد تجاره

 عن 95531 برقم 20190731 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغيطاني الشربيني محمد حسن -  108

 عبدهللا ابو عبده محمد يسريه/  ملك - االسالمي المجمع شارع الغاب كفر:  بجهة ، بالستيك شنط تجاره

 68927 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا ابو ابراهيم محمد السيد الدين عالء -  109

 شلبي محمد العزيز عبد/  ملك 13/4 قطعه - المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، الجمركي التخليص عن

 العاب عن 83070 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالموني عبده علي اسامه -  110

 حسانين صديق عبده الدين حسام/  ملك - المظلوم مسجد بجوار العقاد شارع المظلوم شارع اول قسم:  بجهة ، اطفال

 عن 95340 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سماحه احمد محمد عوض احمد -  111

 زعتر خالد ابراهيم احمد/  ملك العروبه شارع - اول قسم:  بجهة ، دواجن تجاره

 معمل عن 95410 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعيم السيد السيد رزق ناصر -  112

 نعيم السيد رزق/  ملك - الناصريه:  بجهة ، البان

 95300 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسلماني الغريب محمد صالح محمد -  113

 جبل ابو محمد احمد محمد/  ملك - السنترال خلف - الكورنيش شارع - رابع قسم:  بجهة ، مقاوالت مكتب عن

 صناعه عن 95315 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ياسين ابو صبره محمد السيد -  114

 العطوي سعد السيد عرفه/  ملك - البصارطه:  بجهة ، موبليات

 تجاره عن 95491 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد عوض عبده محمد -  115

 زراع حسن محمد عيد/  ملك العروبه شارع - اول قسم:  بجهة ، وبويات حدايد

 حظيره عن 95488 برقم 20190725 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العلوي عوض البدوي نورا -  116

 القزاز محمد السيد ايمن/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، مواشي

 تجاره عن 95255 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندي محمد محمد محمد -  117

 ( تعديل)  النجيري امين محمد عزه/  ملك يوليو 23 شارع - اول قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس

 عن 95253 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان اسماعيل الفتاح عبد سمر -  118

 محمد محمود الداودي/  ملك - وزير من نخاله شارع 3 - العدوي ارض - اول قسم:  بجهة ، البان منتجات وتصنيع انتاج

 الطرانيسي



 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

 محل عن 95258 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فياض محمد محمد دعاء -  119

 اسماعيل ابراهيم جمعه ايمن/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، اعالف

 عن 95261 برقم 20190701 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو فهمي محمد فكري محمود -  120

/  ملك - 24 رقم قطعه العاصي تقسيم 5 مجاوره البر راس:  بجهة ، وتصدير الحكوميه للمصالح زراعيه حاصالت توريد مكتب

 محمد عبدالفتاح ايمان

 عن 95269 برقم 20190702 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  همام احمد عبدالناصر عبدالرحمن -  121

 رضوان محمد محمد حازم/  ملك - التسليف بنك ارض نافع المستشار شارع اول قسم:  بجهة ، كافتيريا

 مزرعه عن 95321 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد خليل جمعه سعيد -  122

 بملكه -الكبيره المعاشات ناحيه - سعد كفر:  بجهة ، مواشي

 مكتب عن 95456 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيري مسلم صبري خالد -  123

 البطيخ كفر. م البحيري حسن مسلم صبري/  ملك القديمه المحطه شارع - البطيخ كفر:  بجهة ، النقل العمال

 عن 95434 برقم 20190721 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباري عبد متولي علي الرحمن عبد -  124

 الباري عبد علي المتولي علي/  ملك - السياله:  بجهة ، موبليات صناعه

 عن 95457 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبل عبدالمنعم عبدالقادر ابراهيم -  125

 والده ملك - هللا عطا عزبه الدين سيف:  بجهة ، موبليات نجاره ورشه

 95463 برقم 20190724 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بغدادي احمد عطيه المقصود عبد هاني -  126

 حسن العليم عبد فايزه/  ملك المتولي فرن شارع المجيد عبد كوبري - السنانيه:  بجهة ، االنترنت عدا فيما كمبيوتر خدمات عن

 عالم

 صناعه عن 95464 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن صالح محمد علي السيد -  127

 حسن صالح محمد علي احمد/  ملك - المدينه هايبر خلف السياله:  بجهة ، موبليات

 دق ماكينه عن 95473 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان علي محمود حليم -  128

 شنب ابراهيم محمد ابراهيم/  ملك - المنتزه مدرسه شارع الجالد ارض - رابع قسم:  بجهة ، CNC اويمه

 مزرعه عن 95477 برقم 20190724 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموافي موسى محمد ابراهيم -  129

 بملكه - العباسيه:  بجهة ، مواشي

 عن 95485 برقم 20190725 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العناني محمد امام امام حسام -  130

 سينما خلف الجالء شارع اول مقس:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في تصدير و استيراد

 العناني محمد امام امام محمد/  ملك - اللبان

 عن 95524 برقم 20190730 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفي ابراهيم ابراهيم محمد -  131

/  ملك - الرضا ام البطيخ كفر مركز:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في تصدير و استيراد

 علي اسماعيل رمضان صبري

 عن 95521 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيطه عبده حسانين حسانين محمد -  132

 محمد عثمان فوزي حنان/  ملك - ورزوق كرم:  بجهة ، داخلي نقل مكتب

 95286 برقم 20190703 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منسي مصطفى هللا عوض محمد وائل -  133

 منسي مصطفى هللا عوض محمد عامر/  ملك - درغام الشيخ:  بجهة ، وشباك باب صناعه عن

 عن 95291 برقم 20190703 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاصي محمود احمد احمد فاطمه -  134

 محمود/  ملك الجيش شارع - سعد كفر:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 جمعه محمد بديوي علي



 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

 صناعه عن 95421 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العلمي عوض السعيد احمد -  135

 والده ملك - العمده مقهى امام - السياله:  بجهة ، موبليات

 95348 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد مصطفى العزيز عبد عطيه -  136

 البطيخ كفر.م االتربي المعاطي ابو الجليل عبد هديل/  ملك - الركابيه:  بجهة ، بالعموله اسمنت عن

 برقم 20190714 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجيزه اسماعيل اسماعيل عبدالعزيز ندا -  137

 محمد مصطفى محمد/  ملك - 189 قطعه المركزيه اولى مجاوره االول حي الجديده دمياط:  بجهة ، نقل مكتب عن 95375

 الرمادي

 عن 95350 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار احمد محمود عبدالرحيم احمد -  138

 الخميسي محمد فتحي محمد سامح/  ملك - شرباص:  بجهة ، ديكور واعمال عموميه مقاوالت مكتب

 عن 95433 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق العظيم عبد محمود محمد -  139

 علي محمد علي نوره/  ملك و بلوك 9 قطعه االولى الصناعيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، كونتر الواح تصنيع

 صناعه عن 95302 برقم 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزاله ابو محمد علي محمد -  140

 بعيت الشربيني الشربيني/  ملك - الترابي الفرع - البصارطه:  بجهة ، موبليات

 بجهة ، تصدير عن 95301 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنشن علي علي علي -  141

 شنشن علي علي طارق/  ملك - لورد بجوار - الحربي الشارع - اللحم عزبه: 

 نجاره ورشه عن 95497 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسن سامي حسن -  142

 السيد حسن حسن سامي/  ملك - سعد كفر - الوسطاني:  بجهة ، نشاره تصنيع

 استيراد عن 95471 برقم 20190724 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهر عبده نبوي محمد -  143

/  ملك - التربيه كليه شارع - الكليه شارع رابع قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في

 ( تعديل)  فوده عبدالفتاح اسماعيل لطفي

 تجاره عن 95518 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالكي احمد السيد حسن -  144

 سعيد محمد محمد ضحى/  ملك - المطحن شارع من متفرع غزال حلمي شارع السياله:  بجهة ، موبليات

 تجاره عن 95484 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعالن راشد وليد احمد -  145

 العرباني السيد حسن/  ملك المظلوم مسجد بجوار العرباني شارع - اول قسم:  بجهة ، المالبس

 عن 95490 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غراب حسن المعاطي ابو مجدي -  146

 بملكه - الصحيه الوحده خلف - جريبه شط:  بجهة ، موبليات صناعه

 عن 95505 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الليثي المقصود عبد زكي سمير احمد -  147

 الهادي عبد محمد هللا عبد ناديه/  ملك 4 رقم محل 28 المجاوره الخامس الحي الجديده دمياط:  بجهة ، ومطعم كافتيريا

 20190709 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   شعير مي اتيليه)  شعير العيسوي اسماعيل محمد مي -  148

 السعيد محمود/  ملك - يحيى صيدليه خلف الحمامصي شارع الشرباصي شارع اول قسم:  بجهة ، حريمي اتيليه عن 95330 برقم

 المساوي يسن

 مالبس عن 95429 برقم 20190718 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم السيد انور محمد -  149

 محمد عبدالمجيد فاروق/  ملك - العمده عزبه سعد كفر:  بجهة ، جاهزه

 عن 95357 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا زرع شحاته محمد محمد حمدا -  150

 الكاشف محمد محمد لبيبه/  ملك - البحر شارع - الزرقا:  بجهة ، وكافيه مطعم



 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

 95445 برقم 20190721 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيبه الخالق عبد الخالق عبد سعد عبده -  151

/  ملك - البخاري كوبري - الزرقا:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد عن

 حبيبه الخالق عبد الخالق عبد سعد احمد

 صناعه عن 95266 برقم 20190702 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غراب حسن حافظ محمد -  152

 غراب حسن حافظ رامي/  ملك - جريبه شط:  بجهة ، موبليات

 عن 95347 برقم 20190710 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد موسى حسن العشماوي هللا عبد -  153

 سعد موسى العشماوي صالح/  ملك - الصعيدي عزبه - الشعراء:  بجهة ، موبليات صناعه

 محمصه عن 95367 برقم 20190711 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوشه محمد الدين بدر تامر -  154

 بصل علي محمود طاهر/  ملك - البصايله مدخل الحربي الشارع رابع قسم:  بجهة ،

 مقاوالت عن 95374 برقم 20190714 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات محمد علي نصر -  155

 معاطي محمد احمد/  ملك - المنازله كفر:  بجهة ،

 مكتب عن 95279 برقم 20190703 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالي صبح ابراهيم علي محمد -  156

 الباز محمد مختار سميه/  ملك - الباز جامع بجوار - العنانيه:  بجهة ، تصدير

 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمير العنين ابو الشبراوي مصطفى محمد -  157

 - االول الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، الغير لدى وتصنيعها الغذائيه والمكمالت التجميل مستحضرات وتوزيع تجاره عن 95293

 والده/  ملك 28.26 عقار السادسه المجاوره

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الشامي اسماعيل حامد السيد محمد)  انترناشونال الشامي -  158

 والده ملك - ناصر شارع من متفرع نجيب محمد شارع - سعد كفر:  بجهة ، حكوميه مقاوالت عن 95314 برقم 20190707

 ورشه عن 95329 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  بكر عبدالحميد شعبان مهدي -  159

 الرشيدي السيد حسانين نشوى/  ملك - واحد عزبه - التوفيقيه:  بجهة ، نجاره

 عن 95414 برقم 20190716 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربيني احمد علي حمدي محمد -  160

 ( تعديل)  فرحات حسن عيد عبير/  ملك - العبيديه:  بجهة ، اثاث صناعه ورشه

 ، تصدير عن 95402 برقم 20190715 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين خفاجي حسن ليلي -  161

 جوده طه جمال احمد/  ملك - الوطني االمن خلف - االعصر رابع قسم:  بجهة

 تجاره عن 95425 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد صابر طارق -  162

 عبدالحميد سالم محمد ماجد/  ملك - الشهابيه اكتوبر 6 سوق ثالث قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس

 مطعم عن 95472 برقم 20190724 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد عبده محمد بكري عبير -  163

 حواس رزق حامد هشام/  ملك - 60 قطعه المركزيه المنطقه الجديده دمياط:  بجهة ، وكافيه

 مقاوالت عن 95482 برقم 20190725 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ايوب امين سعد صادق -  164

 رضوان عبدالحميد جمال احمد/  ملك - سعد كفر الوسطاني:  بجهة ، عامه

 عن 95510 برقم 20190729 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حطب صابرعلي رضا محمود -  165

 سليمه محمد زاهر محمد عصمت/  ملك - الدهايمه - الغاب كفر:  بجهة ، وعموميه حكوميه ومقاوالت هندسي مكتب

 صناعه عن 95405 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تومه نصر محمد محمود -  166

 تومه عباس نصر محمد/  ملك - الحطاب معرض بجوار الحربي الشارع رابع قسم:  بجهة ، سفره كراسي

 مركز عن 95427 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جميل مصطفى رمضان ايمان -  167

 شحاته ابو علي محمد/  بملك - وزير عبدالعظيم شارع اول قسم:  بجهة ، تجميل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 95432 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد ابراهيم السالم عبد منال -  168

 السالم عبد ابراهيم محمد هيثم/  ملك - السوالم:  بجهة ، نقل مكتب

 عن 95335 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان الفتاح عبد اشرف احمد -  169

 عثمان الفتاح عبد اشرف/  ملك البطيخ كفر مركز بجوار الميناء طريق - البطيخ كفر:  بجهة ، موبليات معرض

 مطابخ تصنيع عن 95400 برقم 20190715 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد فؤاد محرم -  170

 علي محمد فؤاد الرحمن عبد/  ملك سديد الشيخ - السنانيه:  بجهة ، اكرلك

 صناعه عن 95352 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زياده ابو محمد محمد معتز -  171

 عبدالهادي شطا عبدالهادي عزه/  ملك - االسراء صيدليه بجوار االشتراكي االتحاد شارع - دمياط منيه اول قسم:  بجهة ، موبليات

 مزرعه عن 95437 برقم 20190721 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السنباطي جمعه ايمن امين -  172

 السنباطي عوض جمعه ايمن/  ملك - السرو:  بجهة ، مواشي تربيه

 عن 95307 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان سليمان السيد محمد احمد -  173

 جمعه احمد جمعه هاني/  ملك المنيه مدرسه امام العشرين دمياط منيه - اول قسم:  بجهة ، بالجمله كريم االيس وتوزيع تجاره

 مخبز عن 95299 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغازي الحي عبد السيد مختار -  174

 بملكه - الضهره:  بجهة ، الي نصف

 تجاره عن 95322 برقم 20190708 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل الشحات حماد بسام -  175

 هالل الشحات حماد/  ملك - البحريه السعديه:  بجهة ، منزليه ادوات

 تصدير عن 95324 برقم 20190708 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضير السيد حسن عاطف -  176

 بملكه - فارسكور:  بجهة ، عموميه ومقاوالت

 ورشه عن 95313 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عناني محمد طه رضا عرفان -  177

 عناني محمد طه رضا/  ملك - الناصريه:  بجهة ، موبليات تصنيع

 عن 95385 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحناوي جبر السيد السيد رضوى -  178

 والده/  ملك الدين صالح شارع - ثالث قسم:  بجهة ، مستندات تصوير مكتب

 بقاله عن 95470 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الضويني محمد سعد محمد سعد -  179

 والده/  ملك - المنازله كفر:  بجهة ،

 برقم 20190728 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرباصي ابراهيم عطوه ابراهيم ابراهيم -  180

 بملكه والمروه الصفا مسجد بجوار البصايله اول الحربي رعالشا رابع قسم:  بجهة ، سيارات عفشه اصالح عن 95498

 مالبس تجاره عن 95264 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى السيد السيد رانا -  181

 فرحات الغني عبد خالد احمد/  ملك - الثاني الدور B/70 رقم محل بالزا الصياد مول - النيل كورنيش:  بجهة ، اطفال

 تجاره عن 95283 برقم 20190703 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل عوض السيد عادل -  182

 هالل محمد صادق فتحيه/  ملك - االعصر مسجد امام رابع قسم:  بجهة ، بالتجزئه حلويات

 ، مطعم عن 95282 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو السعيد زيد ابو محمد -  183

 نواره العدوي احمد ابراهيم محمد/  ملك 55 عقار الثاني الحي مركز - الجديده دمياط:  بجهة

 عن 95289 برقم 20190703 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوي يوسف محمد يوسف -  184

 بطه ابراهيم كوثر/  ملك التحرير شارع - سورو ميدان - اول قسم:  بجهة ، موبليات تجاره

 صناعه عن 95409 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطوي ابراهيم حامد حامد -  185

 بعيت ابراهيم احمد السيد/  ملك - االول الفرع الحمد مسجد بجوار البصارطه:  بجهة ، موبليات



 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

 تجاره عن 95339 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راجح ابراهيم عزت محمد -  186

 والده ملك - الجديده المحطه امام السريع الطريق - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، وبويات حدايد

 صناعه عن 95422 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم محمد علي محمد -  187

 الفار مصطفى احمد احمد/  ملك - الديني المعهد بجوار - البصارطه:  بجهة ، موبليات

 تخليص عن 95435 برقم 20190721 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى محمد فاروق رغيد -  188

 الموجي الفتاح عبد صبحي ماريهان/  ملك الصالح الملك شارع الشبطاني - اول قسم:  بجهة ، جمركي

 عن 95448 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح علي السعيد حسن خالد -  189

/  ملك االداري بالدور 3 رقم مكتب 173 رقم عقار المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، عامه ومقاوالت هندسي مكتب

 عامر السيد محمد العظيم عبد مأمون

 عن 95270 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد اليماني حامد عادل محمد -  190

 بدوي محمد احمد احمد نادر/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، بالستيك اكياس تقطيع ورشه

 صناعه عن 95263 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحديدي محمد شعبان محمد -  191

 والده ملك - الفيران عزبه - البصارطه:  بجهة ، موبليات

 عن 95122 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشطوي رمضان محمد عمرو -  192

 بملكه - الصناعيه المنطقه 1 رقم بالهنجر 5 رقم ورشه - شطا:  بجهة ، موبليات صناعه

 تجاره عن 95349 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد احمد مصطفى صابرين -  193

 السايح الرحمن عبد منى/  ملك - عبده محمد شارع:  بجهة ، ساعات

 تجاره عن 95377 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم محمد محمود -  194

 محمد حسين حسن عالء/  ملك - النيل شارع 10 عقار البر راس:  بجهة ، بالتجزئه وفواكه خضروات

 عن 86012 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فعص علي احمد احمد السيد السيد -  195

 المليجي محمد العرب شيخ محمد/  ملك النيل كورنيش - فارسكور:  بجهة ، والبارده الساخنه للمشروبات كافتيريا

 صناعه عن 95474 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بصل عوض السيد طه -  196

 بصل عوض السيد نشوه/  ملك - البصايله اللحم عزبه:  بجهة ، موبليات

 عن 79635 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماشه ابو ابراهيم مدحت باسم -  197

 صالح المرسي احمد صالح/  ملك - البركه مطعم امام البحر شارع الزرقا:  بجهة ، عطاره

 ورشه عن 95328 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد علي سعد عبدالمجيد -  198

 الفتوح ابو احمد سمير اكرم/  ملك - البحر شارع - الوسطاني:  بجهة ، مالبس تصنيع

 مكتب عن 95514 برقم 20190729 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تل حسن حسن محمد عصام -  199

 التلباني امين امين نهاد/  ملك - نجم بنزينه بجوار حديث 5 شارع - ورفارسك:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجاره عن 95528 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق عطا مجدي حماده -  200

 المكاوي حامد محمد/  ملك - العز ابو كوبري اول البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، قشره اخشاب

 تقطيع عن 95296 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللضام رشاد علي طارق -  201

 العناني عبدالكريم محمود بليغ/  ملك - الصناعيه 9 رقم قطعه الجديده دمياط:  بجهة ، التصنيع سابق الصناعي االسفنج

 95304 برقم 20190704 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النادي عوض محمد السيد الهادي عبد -  202

 والده/  ملك - هللا عبد الخولي ميت:  بجهة ، والمنزليه الكهربائيه االدوات وتجميع لتصنيع مصنع عن



 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

 ورشه عن 95404 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نواره محمد عبدالرازق حسن -  203

 ( تعديل)  عطيه احمد مرزوق امينه/  ملك - سعد كفر شحاته كفر:  بجهة ، كهرباء لحام

 عن 95364 برقم 20190711 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوارب عبدالغني احمد حامد طاهر -  204

 الغيطاني عبده السعيد احمد/  ملك - سليمان كفر:  بجهة ، بحريه وتوريدات سفن مخلفات تجاره

 عن 95380 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبي ابراهيم محمد احمد محمد -  205

 بملكه - 9 رقم قطعه - العمراني االمتداد البر راس:  بجهة ، ماركت سوبر

 تعبئه عن 95389 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريس احمد احمد زكي طارق -  206

 حماد رمضان حلمي مايسه/  ملك - الجديد الكاشف:  بجهة ، منفحه

 ورشه عن 95441 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نقشاره صديق رجب حماده -  207

 الكحكي مسعد فهمي مسعد/  ملك االبرار مسجد امام عوف ابو شارع - السنانيه:  بجهة ، تنجيد

 مكتب عن 95323 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح صابر محمد باسم -  208

 اللطيف عبد صالح صابر محمد/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، نقل اعمال

 عن 95312 برقم 20190707 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمره ابو السعيد مسعد محمد -  209

 امام - رابع قسم:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 الجريدي محمد احمد هشام/  ملك سمره ابو ماركت سوبر بجوار الحربي الشارع - التخصصي المستشفى

 95303 برقم 20190704 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغباري محمد محمود العزيز عبد محمد -  210

 والده/  ملك - السخاوي شارع:  بجهة ، غذائيه مواد وتوزيع تجاره عن

 95480 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنشي عبدالسالم احمد محمود محمود -  211

 الرازق عبد محمد محمد غاده/  ملك - الرياضي دمياط نادي امام - الحديد السكه خلف - السنانيه:  بجهة ، حلويات صناعه عن

 عن 95468 برقم 20190724 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السالم عبد مامون محمد رضا -  212

 جبل احمد عثمان المجيد عبد ناديه/  ملك - القبليه السعديه:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 ، مقهى عن 95502 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران علي محمد اسالم -  213

 شعيشع علي السيد محمند/  ملك الرياضي االستاد سور 77 شارع - البر راس:  بجهة

 حدايد عن 95507 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جميل سادات مصطفي محمد -  214

 جميل سادات مصطفى اميره/  ملك - عثمان طريق العنانيه:  بجهة ، وبويات

 ماكينه عن 95533 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربير شلبي عبدالفتاح عبده -  215

 والده بملك خليل ماركت سوبر بجوار الجديد الطريق السياله:  بجهة ، اويما

 مكتب عن 95495 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االدهم مصطفى رياض رانيا -  216

 صيام مصطفى مصطفى/  ملك - 31 ع 63 شارع البر راس:  بجهة ، عقارات

 ادوات تجاره عن 95523 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرجال ابو طه طه طه -  217

 بملكه - فارسكور الروضه:  بجهة ، كهربائيه

 عن 74733 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو بدوي رشاد محمد سمير -  218

 الشامي احمد السيد محمد رجب/  ملك الدين سيف:  بجهة ، نقل اعمال

 عن 95280 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده احمد سيد مسعد حسين بسمه -  219

 حشيش عبده فتحي احمد/  ملك - العدليه:  بجهة ، بالتجزئه وفاكهه خضار تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجاره عن 95403 برقم 20190715 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن اسماعيل حلمي ياسر -  220

 حسن احمد عبدالمتعال محمد/  ملك - الوليد حلواني اما المطحن شارع - السياله:  بجهة ، القشره

 عن 95406 برقم 20190716 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز المتولي عبدالسالم اميره -  221

 حسان محمد محمد/  ملك - الجديده البوسطه شارع سعد كفر:  بجهة ، جاهزه مالبس

 توريدات عن 95332 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن ثروت محمد -  222

 احمد محمود الحافظ عبد حماده/  ملك الزهور حي - السنانيه:  بجهة ، نجاره وادوات عدد

 ورشه عن 95346 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهابي السيد زكريا علي -  223

 الشهابي السيد زكريا حسن/  ملك - عبدالغني حاره السنانيه:  بجهة ، نجاره

 تجاره عن 95444 برقم 20190721 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحروقي عبده عطا محمد -  224

 احمد احمد السيد ناديه/  ملك - 14 محل المحاكم مجمع امام شطا:  بجهة ، محمول اكسسوار

 وتوزيع تعبئه عن 95446 برقم 20190721 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد خالد محمد محمد -  225

 المغاوري نبيل/  ملك 2 رقم مكتب 15/4 قطعه الخامسه المجاوره - الرابع الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، وتصدير غذائيه مواد

 اسماعيل علي
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 امين الغفار عبد احمد العظيم عبد/  ملك 3 رقم محل 2/23 عقار المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، مصفحه ابواب

 مكتب عن 95382 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعجني عبده شحاته وائل -  227

 المعجني عبده شحاته عبده محمد/  ملك - السمك سوق خلف الفنار شارع البرج عزبه:  بجهة ، بحريه وتوريدات مالحيه خدمات
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 محمد ابراهيم ابراهيم/  ملك المظلوم مسجد خلف نافع الرحيم عبد شارع - نافع المستشار شارع - اول قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس

 الخوالني
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 جاد الدسوقي علي هشام/  ملك - المنازله كفر:  بجهة ، كهربائيه محركات ولف صيانه
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 11 رقم محل 86 رقم قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، تجميل ومستحضرات رجالي كوافير محل عن 95267

 الشربيني يوسف الفتاح عبد طالل/  ملك
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 يوسف محمد حامد احمد/  ملك - المتبولي احمد شارع السنانيه: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ،(  الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما)  البشريه الموارد وتنميه تدريب

 الشناوي المرسي محمد محمد احمد/  ملك - الكبير الجامع امام البلد وسط البطيخ
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 خيال الشرقاوي عمر هللا عبد عمر/  ملك - الجديد الكاشف:  بجهة ، عموميه مقاوالت مكتب
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 غنيم احمد احمد الدين عز مرفت/  ملك - الجالء شارع - سعد كفر:  بجهة

 ورشه عن 95345 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجنيدي مسعد احمد عيد -  241

 رمضان عبده محمد منال/  ملك - المحور شارع - جريبه شط:  بجهة ، نجاره

 عن 95354 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنجا البازالباز صبحي احمد -  242

 والده ملك - الكبير المسجد بجوار - الشيوخ ميت:  بجهة ، تصدير مكتب

 مكتب عن 95451 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين محمد الحسيني خالد -  243

 مكتب 55/33 قطعه 3 مجاوره 4 حي الجديده دمياط:  بجهة ، انشائيه مواد وتوريدات البناء مواد في تجاريه وتوكيالت ونقل شحن

 النجار ابراهيم عمر ربيع/  ملك - االول الدور 2

 مكتب عن 95442 برقم 20190721 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم سمير سامر -  244

 1 مجاوره 1 حي الجديده دمياط:  بجهة ، االنترنت عبر التسويق عدا فيما حيواني وانتاج واعالف بيطريه ادويه وتجاره تسويق

 والده بملك 3/61 قطعه

 عن 95366 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهر احمد سيد عبدالرازق كريم -  245

 المهر احمد سيد الرازقعبد/  ملك - فارسكور - الروضه:  بجهة ، اعالف مدشه
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 ذ/  ملك - الصفوه مول - النيل كورنيش شارع اول قسم:  بجهة ، حريمي مالبس تجاره
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 رزق محمد السيد/  ملك - الموقف بجوار - الغاب كفر:  بجهة ، وطبيه شمسيه بصريات
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 زعتر ابراهيم محمد احمد/  ملك - 63 شارع 32 عقار البر راس:  بجهة ، عقارات سمسار مكتب

 برقم 20190728 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيحه محمد السيد الدسوقي ابراهيم يحيى -  251

 موافي السيد محمد ابراهيم/  ملك المصري شارع - الزرقا:  بجهة ، طيور تجاره عن 95501
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 14 محل 5 عماره/  ملك االلي المخبز امام - شطا:  بجهة ، محمول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 95260 برقم 20190701 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوشه الفتوح ابو شوقي معتز -  253

 عمال اتحاد 109 شارع - البر راس:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 شوشه الفتوح ابو شوقي وليد/  ملك 12 شقه 4 عماره بورسعيد
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 اللبان حسن محمد السيد/  ملك الوسطاني خزان - الوسطاني:  بجهة ، مواشي
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 والده ملك - رابع قسم مستشفى خلف - رابع قسم:  بجهة ، اخشاب
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 سالمه االتربي الموجود عبد هانم/  ملك هللا فرج عزبه - سعد كفر:  بجهة ، واعالف حبوب
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 شميس محمد ربيع محمد مجدي مجدي/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره عن

 عن 95384 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفار عبدالسالم عبدالرحمن اسامه -  260

 الفار محمد عبدالغني هيام/  ملك - الفنار شارع البرج عزبه:  بجهة ، معادن خراطه ورشه

 عن 95369 برقم 20190711 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد علي ناصف الفاروق عمر -  261

 بملكه - م 100 مساحه 26 ورشه 42 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا:  بجهة ، اثاث ديكور

 عن 95449 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخالق عبد مصطفى محمد فاطمه -  262

 عفصه ابو الشافعي المعبود عبد نوال/  ملك - التوفيقيه:  بجهة ، والبويات الحدايد تجاره

 عن 95276 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزب احمد السيد عراقي ابراهيم -  263

 ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم/  ملك - هللا عبد الخولي ميت:  بجهة ،(  الغاء)  بالجمله طباعه ورق تجاره

 عن 95250 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زرمبه محمد الرازق عبد يحيى -  264

 والده/  ملك الجالد ارض - رابع قسم:  بجهة ، والزخرفه والحفر ودهان تنجيد

 تعبئه عن 95327 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاجوج حامد محمد اسامه -  265

 والده/  ملك السالم مسجد بجوار رضوان حوض - دمياط منيه اول قسم:  بجهة ، تجميل ومستحضرات منظفات وتغليف

 ترزيه عن 95319 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قلموش علي علي ازهار -  266

 المجيد عبد جالل محفوظ/  ملك - 2 رقم محل - 33/56 قطعه - السادسه المجاوره - الرابع الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، حريمي

 العال ابو

 عن 95506 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى حسن رشاد درويش محمد -  267

 الدالي منصور توفيق ساميه/  ملك - النهضه عزب:  بجهة ، تصدير مكتب

 حظيره عن 95489 برقم 20190725 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالقوي محمد نجالء -  268

 حسن عبدالقوي محمد الهامي/  ملك - الزرقا - الدين سيف:  بجهة ، مواشي

 عن 95519 برقم 20190730 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين حمدي محمد السيد محمد -  269

 سيارات غيار قطع واستيراد جمركي وتخليص 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في تصدير و استيراد

 بملكه 34/668 قطعه 6 مجاوره 4 حي الجديده دمياط:  بجهة ، المستعمله والمواتير



 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

 مكتب عن 95481 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد توفيق محمد السيد -  270

 هللا عبد محمد توفيق محمد/  ملك السوالم:  بجهة ، غذائيه ومواد وحبوب توريدات

 بقاله عن 95454 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح السيد هللا عبد فتحي باتعه -  271

 صالح السيد هللا عبد فتحي/  ملك - الجديد الكاشف:  بجهة ،

 عن 95458 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكرته المتبولي محروس غاندي -  272

 رمضان زكي رمضان محمد/  ملك المطحن شارع - السياله:  بجهة ، تصدير مكتب

 86740 برقم 20190724 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السنباطي امين حسن محمد الرحمن عبد -  273

 عبد محمد مجدي/  ملك الصناعيه المنطقه امتداد 14 بلوك 16 قطعه - الجديده دمياط:  بجهة ، خشبيه ومنتجات اثاث مصنع عن

 نبيل العاطي

 تجاره عن 95512 برقم 20190729 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العلمي حافظ سعد احمد -  274

 العلمي حافظ سعد/  ملك - البرج عزبه طريق - الخياطه:  بجهة ، جاهزه مالبس

 عن 95529 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريدي عبده عبده ايهاب حكيم -  275

 الريدي عبده ايهاب كريم/  ملك - الفنار شارع البرج عزبه:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 مكتب عن 95285 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكبابجي التابعي سعد السيد -  276

 والده/  ملك الزراعه مديريه بجوار المحور شارع ناصر عزبه - ثالث قسم:  بجهة ، تصدير

 ادوات محل عن 95248 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل قاسم جابر فاطمه -  277

 هللا عبد ابو زكريا/  ملك - العرايضه - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، منزليه

 عن 95288 برقم 20190703 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زناد محمد المنعم عبد عبده اشرف -  278

/  ملك الشهداء مسجد شارع - سعد كفر:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 المحالوي محمد محمود عبده وفاء

 95411 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر الهاللي المعاطي ابو الهاللي احمد -  279

 محمد مسعد فاطمه/  ملك - 47/33 بالعقار 1 رقم محل ثالثه مجاوره رابع حي الجديده دمياط:  بجهة ، تصوير ماكينات بيع عن

 سليمان

 95423 برقم 20190717 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصف ابراهيم محمد عبدالمجيد السيد -  280

 بنك خلف الشونه شارع الزرقا:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في تصدير و استيراد عن

 الصفطاوي محمد ابراهيم محمد/  ملك - التنميه

 ، بقاله عن 95430 برقم 20190718 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحالوي المتولي احمد احالم -  281

 المحالوي حسن عبده عطا/  ملك - الجديد الكاشف:  بجهة

 عن 95431 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زواله نصر علي محمد عادل محمد -  282

 الجوادي محمد سماح/  ملك - الصديق وكاله خلف الهاللي شارع فارسكور:  بجهة ، الوميتال ورشه

 مكتب عن 95343 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العلمي عطيه كمال محمد -  283

 عماشه ابو عبده احمد هبه/  ملك الفنار شارع - البرج عزبه:  بجهة ، تصدير

 عن 95378 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحجوب الدسوقي عبدهللا الدسوقي -  284

 سالم محمد احمد وحيد/  ملك - 28 طريق ناصر شارع - سعد كفر:  بجهة ، غذائيه مواد تجاره

 صناعه عن 95412 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فشور طه ابراهيم محمد -  285

 العراقي محمد محمود سناء/  ملك سديد الشيخ حي البرالجديد راس طريق - السنانيه:  بجهة ، الحلويات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 95455 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالصمد محمد شيرين -  286

 محمد شحاته يوسف البدوي/  ملك - البحريه االبراهيميه:  بجهة ، موبليات معرض

 مكتب عن 95476 برقم 20190724 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي محمد ابراهيم مصطفي -  287

 موسى ابراهيم محمد ابراهيم/  ملك - الركابيه البطيخ كفر مركز:  بجهة ، حكوميه بناء مواد وتوريدات حكوميه مقاوالت

 ، نقل مكتب عن 95500 برقم 20190728 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم علي رمضان احمد -  288

 والده ملك 15 مربع الشعراء:  بجهة

 95475 برقم 20190724 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين سراج محمد عبده ربيع اشرف -  289

/  ملك اللضامين - البطيخ كفر:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد عن

 خليل احمد علي  السيد علي

 تجاره عن 95486 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش طه محمد يوسف -  290

 الدوياتي محمد عبده مصطفى/  ملك الزراعه مديريه امام ىالنصار غيط عثمان ارض - ثالث قسم:  بجهة ، موبليات

 عن 95268 برقم 20190702 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق عبده رزق حموده عالء -  291

 رزق عبده رزق حموده ايناس/ ملك - المياسره كفر:  بجهة ، سيارات غيار قطع وتجاره استيراد مكتب

 عن 95298 برقم 20190704 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي الرحيم عبد رمضان محمد -  292

 قطاريه علي محمد محمد/  ملك 113 رقم عقار التجاري شارع - ثان قسم:  بجهة ، مفروشات تجاره

 95297 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطرابيلي جاد مصطفى مجدي مصطفى -  293

 بملكه - م50 مساحه - 6 ورشه - 52 هنجر - لالثاث دمياط مدينه - شطا:  بجهة ، االثاث صناعه عن

 تموين مكتب عن 95334 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم احمد رفيق محمد -  294

 سليم احمد رفيق/  ملك - سليم ابو شارع - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، السفن مخلفات وتجاره

 تجاره عن 95487 برقم 20190725 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القن محمد عبدالفتاح اسالم -  295

 االرشل محمود محمد عالء/  ملك - المغفره برج مشرفه علي شارع اول قسم:  بجهة ، رياضيه ادوات

 عن 95515 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خوخ عرفه احمد رشدي احمد احمد -  296

 جميل عبدالحميد السيد اسامه/  ملك - العام المستشفى شارع فارسكور:  بجهة ، زيوت تغير ورشه

 خرده تجاره عن 95516 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل محمد محمد رضا -  297

 الجمل محمد محمد محمد/  ملك - الرحامنه:  بجهة ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،رأس   الطبيه والعقاقبر االدويه عدا فيما الطبيه المستلزمات تجاره باعمال القيام  ،  شركة   وشريكه العشماوي عيد احمد -  1

 االدويه عدا فيما الطبيه المستلزمات تجاره باعمال القيام عن ، 95387 برقم 20190714 فى ،قيدت 15000.000   مالها

 جاد محمد العشماوي عيد/  ملك - االربعين ناحيه - فارسكور:  بجهة ، الطبيه والعقاقبر

 الشركه اغراض في الستخدامها المخازن وانشاء االثاث وتجاره صناعه  ،  شركة   وشريكه المريح محمود محمود معتز -  2

 ، 95331 برقم 20190709 فى ،قيدت 25000.000   مالها ،رأس   الخشب ونشاره االخشاب وتصنيع المخلفات تجاره ونشاط

 ونشاره االخشاب وتصنيع المخلفات تجاره ونشاط الشركه اغراض في الستخدامها المخازن وانشاء االثاث وتجاره صناعه عن

 المريح محمود محمود/  ملك موبل بنزين محطه امام بورسعيد طريق - شطا:  بجهة ، الخشب



 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

 20190717 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   العقاري االستثمار  ،  شركة   النجار محمد وشريكه العيوطي هاني -  3

 الكريم جاد حسن علي احمد/  ملك نافع الرحيم عبد المستشار شارع:  بجهة ، العقاري االستثمار عن ، 95418 برقم

   مالها ،رأس   بالتجزئه االسماك تجاره  ،  شركة   معروف محمود محمد محمد محمد وشريكه فياله احمد حسن احمد -  4

 محل العمومي السوق - البر راس:  بجهة ، بالتجزئه االسماك تجاره عن ، 95287 برقم 20190703 فى ،قيدت 10000.000

 المدينه مجلس/  ملك 21 رقم

 والمستحضرات االدويه وتوزيع تجاره  ،  شركة   وشركاه كسبر التابعي احمد محمد PREMIUM PHARMA فارما بريميوم -  5

 مختلف من االوجه بهذه مايتصل وكافه الغير لدى سبق ما كل وتصنيع الطبيه غير الخاصه واالغذيه التجميل ومستحضرات الطبيه

 ،رأس   الشركاء اغلبيه بموافقه اال المذكور ونشاطها الشركه من الغرض تغيير يجوز وال منها مايتفرع او االخرى النشاط انواع

 ومستحضرات الطبيه والمستحضرات االدويه وتوزيع تجاره عن ، 95388 برقم 20190715 فى ،قيدت 50000.000   مالها

 االخرى النشاط انواع مختلف من االوجه بهذه مايتصل وكافه الغير لدى سبق ما كل وتصنيع الطبيه غير الخاصه واالغذيه التجميل

 اول - اللحم عزبه:  بجهة ، الشركاء اغلبيه بموافقه اال المذكور ونشاطها الشركه من الغرض تغيير يجوز وال منها مايتفرع او

 كسبر التابعي احمد محمد/  ملك الحطاب مسجد بجوار البرج عزبه طريق

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   والمقاوالت البناء مواد تجاره  ،  شركة   وشركاه تل حسن حسن  محمد عصام -  6

 منطقه الثانيه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، والمقاوالت البناء مواد تجاره عن ، 95499 برقم 20190728

 شره اسماعيل سعد ياسر/  ملك 32،45،4،3

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   انتريهات صناعه ورشه  ،  شركة   وشريكه عيش محمود مختار اشرف -  7

/  ملك القديم شطا طريق - الخضري حوض - النصارى غيط:  بجهة ، انتريهات صناعه ورشه عن ، 95494 برقم 20190725

 االلفي احمد توفيق الحسيني

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل بشط/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   71787:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العوبي احمد علي علي   - 1

 نهائيا النشاط لترك 32700 رقم محو بامر شطب

 تم   20190701 تاريخ وفى ،   44060:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البسيونى   احمد  المنعم  عبد  محمد   - 2

 نهائيا النشاط لترك 32697 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   42598:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفيومى عطيه محمد   - 3

 نهائيا النشاط لترك 32703 رقم محو بأمر

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   18995:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم ابو محمد فتحي   - 4

 الوفاه بسبب النشاط لترك 32702 رقم محو بأمر

  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   93057:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد صديق مجدي محمد   - 5

 نهائيا النشاط لترك 32698 رقم محو بأمر شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   49874:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور محمد عوض   - 6

 نهائيا النشاط لترك 32701 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   70678:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشرقاوى هللا عبد ابراهيم فتحية   - 7

 نهائيا النشاط لترك 32710 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   17362:  برقم دهقي سبق  ،  فرد تاجر  ،  حابك السيد رفعت   - 8

 نهائيا النشاط لترك 32706 رقم محو بامر

 شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   72525:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خميس موسى الهادي عبد وائل   - 9

 نهائيا النشاط لترك 32714 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   66703:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مجاهد عبده عبده احمد   - 10

 نهائيا النشاط لترك 32709 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   28409:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شاهين محمد  عباس نبيل   - 11

 للوفاه النشاط لترك 32712 رقم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   45497:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجحر  الخميسي محمد محمد   - 12

 نهائيا النشاط لترك 32708 رقم محو بامر شطب  السجل

 تم   20190703 تاريخ وفى ،   48940:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحميد عبد  محمد  الهادى عبد  مجدى   - 13

 نهائيا النشاط لترك 32707 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   91587:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحلواني محمد محمد سعد   - 14

 نهائيا النشاط لترك 32715 رقم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   84167:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد مصطفى محمود محمد   - 15

 نهائيا النشاط لترك 32711 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   65084:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم السالم عبد ابراهيم احمد   - 16

 نهائيا النشاط لترك 32713 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   62304:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ضيف علي كمال عادل   - 17

 نهائيا النشاط لترك 32718 رقم محو بأمر شطب

 تم   20190704 تاريخ وفى ،   52752:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المنزالوي عبده حامد محمد شيرين   - 18

 نهائيا النشاط لترك 32719 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   56965:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القصير السعيد الشحات اماني   - 19

 نهائيا النشاط لترك 32717 رقم محو مربأ شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   91038:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نده السيد الفتاح عبد فؤاد احمد   - 20

 نهائيا النشاط لترك 32720 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20190707 تاريخ وفى ،   40161:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصعيدى ابراهيم محمد ماهر محمد   - 21

 نهائيا النشاط لترك 32724 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   67613:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى اسماعيل نصر محمد   - 22

 نهائيا النشاط لترك 32723 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   83053:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المصرى السيد زهران محمد   - 23

 نهائيا النشاط لترك 32722 رقم محو بأمر شطب  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   94263:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البيلي اسماعيل اسماعيل منصور   - 24

 نهائيا النشاط لترك 32721 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   88202:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد محمد سليمان تامر   - 25

 نهائيا النشاط لترك 32726 رقم محو بامر شطب

 تم   20190708 تاريخ وفى ،   72277:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شريف السالم عبد السالم عبد طاهر   - 26

 نهائيا النشاط لترك 32725 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   19120:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ملوه ابو ابراهيم سعد سعد   - 27

 نهائيا النشاط لترك 32727 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   78425:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مشعل السيد احمد فرج محروس   - 28

 نهائيا النشاط لترك 32729 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   77371:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين ابو عبده طه نبيل   - 29

 نهائيا النشاط لترك 32728 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   65471:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشامي اسماعيل علي احمد   - 30

 نهائيا النشاط لترك 32731 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   49485:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عليوة النبى جمال رضا   - 31

 نهائيا النشاط لترك 32735 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   85250:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المناوي عثمان السعيد السعيد ايمن   - 32

 نهائيا النشاط لترك 32730 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   55741:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زاهر ابراهيم الحميد عبد ريم   - 33

 نهائيا النشاط لترك 32732 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   50613:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  التمساح محمود علي سميره   - 34

 نهائيا النشاط لترك 32733 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   61898:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االستامبوللي محمد غانم محمد ناصر   - 35

 نهائيا النشاط لترك 32739 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   71125:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فراج محمد ثابت سامي   - 36

 النشاط لترك 32741 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   71125:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فراج محمد ثابت سامي   - 37

 النشاط لترك 32741 رقم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   66122:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهواري الطنطاوي احمد عصام   - 38

 نهائيا النشاط لترك 32737 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   52863:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على حسن محمد طارق   - 39

 نهائيا النشاط لترك 32736 رقم محو بأمر شطب

 تم   20190716 تاريخ وفى ،   61896:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرازق عبد عيد السالم عبد الهادى عبد   - 40

 نهائيا اطالنش لترك 32740 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   68994:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مطاوع محمد حمودة زينب   - 41

 نهائيا النشاط لترك 32734 رقم محو بأمر شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   74991:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هاشم طاهر محمد علي   - 42

 نهائيا النشاط لترك 32738 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   34689:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سويدي مصطفى مصطفى جمال   - 43

 نهائيا النشاط لترك 32742 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20190721 تاريخ وفى ،   69206:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجمال مصطفى الجليل عبد مصطفى   - 44

 نهائيا النشاط لترك 32743 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   41745:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حلوه ابو على حسنين زكى   - 45

 نهائيا النشاط لترك 32744 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   70758:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المر على على امير   - 46

 نهائيا النشاط لترك 32745 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   45984:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البيدق احمد محمود رمضان   - 47

 نهائيا النشاط لترك 32746 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20190722 تاريخ وفى ،   72972:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين عز الحميد عبد يوسف سادات   - 48

 نهائيا النشاط لترك 32747 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   51154:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض ابو محمد عوض عوض   - 49

 نهائيا النشاط لترك 32748 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   80444:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخالق عبد مصطفى محمد محمود   - 50

 نهائيا النشاط لترك 32749 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   85459:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القطري احمد احمد محمود   - 51

 نهائيا النشاط لترك 32752 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   68437:  مبرق قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العدوي الرحمن عبد يحيي وائل   - 52

 نهائيا النشاط لترك 32756 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   85090:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغني عبد رزق احمد فائق عبير   - 53

 نهائيا النشاط لترك 32755 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   36879:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كرات على على   - 54

 نهائيا النشاط لترك 32751 رقم محو بأمر

 شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   45606:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البليسى محمد فكرى محمد ريهان   - 55

 نهائيا النشاط لترك 32754 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   51084:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكفراوي اسماعيل فاطمه   - 56

 نهائيا النشاط لترك 32758 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   78782:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العيوطي علي ابراهيم محمود   - 57

 نهائيا النشاط لترك 32757 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   28468:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد شعبان ناهد   - 58

 نهائيا النشاط لترك 32760 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   60114:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المطري خليل عبده الحميد عبد   - 59

 نهائيا النشاط لترك 32762 رقم محو بأمر شطب  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   49204:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العيسوى يوسف الدين كمال   - 60

 نهائيا النشاط لترك 32761 رقم محو بأمر شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  74183 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشعراوي محمد المعاطي ابو عمرو -  1

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

 رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  75106 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   البقري عبده عبده احمد)  موتورز البقري -  2

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  79689 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكيالني السيد حسن طه -  3

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  93703 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زهيري حسن عبده نصر عبده -  4

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

،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  64625 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي محمد محمود سامح محمد -  5

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  59588 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعيب صالح محمد شادي -  6

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  72232 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السؤالي موسى احمد اسامه -  7

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  41900 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دعيدر محمد على خالد -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  92260 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خيال السعيد وجدي ابراهيم سالمه -  9

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

،  المال رأس لتعدي تم  20190702 ، تاريخ وفي  45216 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرحان  الخير ابو ابراهيم على -  10

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

،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  80656 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى السيد مصطفى جهاد -  11

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

،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  93686 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حواس عبده عبده محمد هيثم -  12

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

،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  75110 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زناتي الشربيني محمد محمد -  13

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  91913 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن محمد قدري محمد -  14

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  49686 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  تعديل) المكاوى  مصطفى صابر -  15

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

 رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  49686 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى المكاوي الحمادي مصطفى صابر -  16

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  94461 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد السيد احمد -  17

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190702 ، تاريخ وفي  82349 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نجم طاهر السيد احمد -  18

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  75330 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم علي جالل محمد -  19

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  53475 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النواصرى النادى محمد وحيد -  20

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  53134 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخولى محمد السيد محمد -  21

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  78449 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد حسان علي محمود -  22

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  94899 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد جعفر بدوي راجح ايمن -  23

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

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  82365 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سماحه السيد الرحمن عبد السيد -  24

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

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  84364 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البيلي سالم عوض سالم محمد -  25

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

،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  88229 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الضويني محمدين فتحي معتز -  26

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  93199 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حبيب سعد رياض سعيد -  27

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  94797 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغيطاني محمد عبدالمنعم عبدالمنعم -  28

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

،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  95276 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عزب احمد السيد عراقي ابراهيم -  29

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  95292 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه فرج رمضان احمد -  30

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  52355 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غانم احمد العزيز عبد مدحت -  31

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

،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  65283 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االوسيه محمد الشربيني علي نبيل -  32

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  62354 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحفناوي الرازق عبد ابراهيم قدري -  33

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  74762 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عطا صابر حسام -  34

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

  20190708 ، تاريخ وفي  78329 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   علي رمضان فوزي احالم)  الجاهزه للمالبس االسمر -  35

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

 رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  78329 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  علي رمضان فوزي احالم -  36

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  61554 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مشرف السيد محمد محمد -  37

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  84075 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشامى حسن حسن ميرهان -  38

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  94407 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شاهين سعد محمد محمد -  39

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  52570 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجوادى الغفار عبد حسنى صالح -  40

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

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  89393 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخشن عبده حلمي محمد احمد -  41

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

،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  84027 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحسيني السعيد عثمان محمد -  42

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

،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  81538 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رضوان محمود حمدي السيد -  43

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  70017 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صفا ابراهيم نعيم رضا -  44

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  87798 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نار محمد سمير عمرو -  45

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  63835 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحناوي رزق محمد محمد محمد -  46

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

،  المال رأس تعديل تم  20190709 ، تاريخ وفي  94918 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن احمد سيد رمضان محمد -  47

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  95308 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصياد حلمي محمد الغريب -  48

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  80462 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العزيز عبد ابراهيم ابراهيم وسام -  49

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  95175 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجابري المرسي عثمان هناء -  50

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  20190710 ، تاريخ وفي  82235 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الديب محمود مسعد محمد)  والتصدير لالستيراد الديب -  51

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

 المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  82235 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  الديب محمود مسعد محمد -  52

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  71136 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن الهادى عبد رمضان السعيد -  53

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

،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  85762 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  برغل احمد ابراهيم احمد ناصر -  54

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

،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  78339 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الديب اسماعيل مسعد نصر -  55

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

،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  88189 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف المغربي يوسف محمد -  56

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

 ، تاريخ وفي  88189 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   يوسف المغربي يوسف محمد)  والتصدير لالستيراد المغربي -  57

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  78676 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العناني مختار يسر معتز -  58

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل :  التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  95265 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زقزوق عبده طه محمد -  59

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  79044 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سويلم السعيد رجب محمد -  60

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  95068 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه الششتاوي وهيب صابر -  61

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  83517 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العوادلي احمد حسين هاني -  62

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  82082 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخولى حسن محمود احمد -  63

  جنيه  10000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  95345 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجنيدي مسعد احمد عيد -  64

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  39772 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العال  عبد  الهنداوى  الرؤف  عبد امين -  65

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  59213 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العز ابو سمير محمد نبيل -  66

  جنيه  1050000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  95328 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد علي سعد عبدالمجيد -  67

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  95041 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مدين محمد سامي محمود -  68

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  76072 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا عبد االتربي عثمان محمود علي -  69

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

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  45212 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  متاريك  العزيز  عبد  سمير -  70

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

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  84910 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكرداوي ابراهيم جمعه احمد -  71

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  62947 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جوده مصطفى عمر محمد -  72

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  55185 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الوفا ابو ابراهيم محمد السيد -  73

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

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  38463 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابويمانى المتولى المتولى طاهر -  74

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  86247 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزاهد الفتاح عبد السيد ايه -  75

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ فيو  83182 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي السيد حفناوي هيثم -  76

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  82548 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كيوان محمد محمود محمد -  77

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  37826 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البشبيشى احمد محمد فكرى -  78

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

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  93485 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حماد علي القطب الناصر عبد -  79

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  45727 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصحفى محمد على احمد -  80

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  95406 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القزاز المتولي عبدالسالم اميره -  81

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

 رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  95286 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منسي مصطفى هللا عوض محمد وائل -  82

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  44749 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شولح حسن علي زكريا -  83

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  44749 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  شولح علي زكريا -  84

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  56568 مبرق قيده سبق ،، فرد تاجر  فايد عبده محمد عبيد -  85

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  49473 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبيد ابو  حسن  عبيد رضا -  86

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  68133 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخواجه رجب رجب محمد -  87

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

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  81859 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ماضي احمد السيد السيد محمد -  88

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  92436 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل احمد يحي شعبان -  89

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  47345 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السالوس مراد محروس محمد -  90

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

 رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  61850 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  مصطفى احمد رمضان عادل -  91

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

 رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  61850 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصياد مصطفى احمد رمضان عادل -  92

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

،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  71054 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التمامى السعيد ابراهيم حياة -  93

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

،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  76849 برقم قيده سبق ،، فرد جرتا  سمره ابو محمد رجب رجب -  94

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

،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  74141 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البيلي محمد حامد شحاته محمد -  95

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

 رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  48393 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  الهاللى عبدالحليم ابراهيم محمد -  96

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

 تم  20190718 ، تاريخ وفي  48393 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الهاللي الحليم عبد ابراهيم محمد)  مول الهاللي -  97

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

 المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  79839 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه علي السعود ابو فهمي حمدي -  98

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

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  60641 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسي محمود نبيه يسري -  99

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  95225 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين خليل عبده قدري -  100

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  90778 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوي رمضان ابراهيم محمود -  101

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  76866 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صابر طه محمود ايهاب -  102

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  55660 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خلف مصطفى صابر وفيق -  103

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

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  94076 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصعيدي احمد عطيه عيد نها -  104

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  91006 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن محمد حسن حسام -  105

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  39575 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه حامد السعيد حمدي -  106

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  85513 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد هللا عبد ربيع -  107

  جنيه  52000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  69495 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جوهر حامد طاهر اسامه -  108

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  59565 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المندراوي محروس الوهاب عبد محمد -  109

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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  64791 برقم قيده سبق ،، فرد اجرت  محمود محمد احمد محمد احمد -  110

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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  86881 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرحان محمود رأفت عهود -  111

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  95386 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدر سعد نبيل السعيد -  112

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  90204 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بسيبس احمد محمد فتحي محمد -  113

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

 المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  39241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التصدير و لالستيراد زغلول هانى -  114

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

 رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  71588 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االمام الشربيني الغني عبد محمد احمد -  115

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

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  54412 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النادي ابراهيم محمد ايمن -  116

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

 المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  95261 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيد ابو فهمي محمد فكري محمود -  117

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

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  91157 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه السيد نبيه محمد اسامه -  118

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

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  77921 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخيال المتولي صبري هشام -  119

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

 رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  95416 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطحان صابر عبدالرحمن عبدالرحمن -  120

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  95042 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مندور عبدالجواد فريد صافيناز -  121

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  84276 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار العنين ابو ابراهيم محمد -  122

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  52992 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسنين العزيز عبد محمد حسن -  123

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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  66330 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازي ياسين عبده ياسين -  124

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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  87040 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشهابي محمد كامل محمد -  125

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  58792 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فاضل طه سعد عادل -  126

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  79635 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عماشه ابو ابراهيم مدحت باسم -  127

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

 المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  92087 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا جاب اللطيف عبد نادر هللا هبه -  128

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  42672 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العال عبد احمد جمال -  129

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  75998 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفتاح عبد الصبور عبد البصير عبد هاني -  130

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

 رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  88609 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصيري الدسوقي محمد صبري محمد -  131

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

 تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  69308 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفتاح عبد الصبور عبد البصير عبد جمال -  132

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

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  85512 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد اليزيد ابو يحيى شريف -  133

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

 رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  95186 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دياب العنين ابو الدسوقي الدسوقي عزه -  134

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

 المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  94370 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجابري علي شحاته عمر عمرو -  135

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  64629 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكامل السيد السيد مجدى -  136

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  87914 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرحات ابراهيم خيري عصام -  137

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

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  42946 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغرباوى ابراهيم رجب هشام -  138

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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  55575 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى ابراهيم رزق ابراهيم -  139

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

 المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  94370 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجابري علي شحاته عمر عمرو -  140

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  67682 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف يوسف صالح يوسف -  141

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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  53196 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد ابراهيم السيد شادي -  142

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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  77073 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى ابو حسن طه مراد -  143

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو فهمي محمد فكري محمود -  1

 محمد عبدالفتاح ايمان/  ملك - 24 رقم قطعه العاصي تقسيم 5 مجاوره البر راس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 72232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السؤالي موسى احمد اسامه -  2

  حموده يوسف حسن عادل/  ملك - الحربي الشارع خلف موسى مسجد امتداد - موسى ارض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو حسن رافت طارق -  3

  شبكه احمد ابراهيم ابتسام/  ملك  52/43 رقم قطعه الثالثه المجاوره - االول الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي الرازق عبد فرحات الدين حسام -  4

 الشناوي المرسي محمد ايمان/  ملك - االخضر الكشك شارع - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف، 

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95264    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى السيد السيد رانا -  5

  فرحات الغني عبد خالد احمد/  ملك - الثاني الدور B/70 رقم محل بالزا الصياد مول - النيل كورنيش ،

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد عاطف راضي عاطف -  6

 بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه 41 رقم بالهنجر 2 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات محمد احمد سعديه -  7

 جاد الدسوقي علي هشام/  ملك - المنازله كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 94052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه محمد طاهر محمد -  8

 (  تعديل)  م100 بملكه 42 هنجر 17 ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 85786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى علي شكري محمد -  9

 بركات عثمان رزق مهدي/  ملك - 1 مجاوره 4 حي االداريه النيابه شارع الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فياض محمد محمد دعاء -  10

 اسماعيل ابراهيم جمعه ايمن/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي محمد محمد محمد -  11

 (  تعديل)  النجيري امين محمد عزه/  ملك يوليو 23 شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 43930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  دعدعال   السيد وهبه  محمود -  12

  الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 43930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الدعدع السيد وهبه محمود)  الدعدع مؤسسه -  13

  الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 54617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابو محمد الرزاق عبد شلبى -  14

  شميس السيد محمد احمد/  ملك الكليه شارع - الثانيه االعصر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرمبه محمد الرازق عبد يحيى -  15

  والده/  ملك الجالد ارض - رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه الفتوح ابو شوقي معتز -  16

  شوشه الفتوح ابو شوقي وليد/  ملك 12 شقه 4 عماره بورسعيد عمال اتحاد 109 شارع - البر راس ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 81603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي محمد حسين سالمه سليم -  17

 الدسوقي محمد حسين/  بملك - العبيديه فارسكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقزوق عبده طه محمد -  18

 بملكه - المصري علي مستشفى خلف المحور جريبه شط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدي عبدالقادر احمد دعاء -  19

  عرنسه عبده خليل ابراهيم/  ملك - CIB بنك بجوار النيل كورنيش شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل قاسم جابر فاطمه -  20

 هللا عبد ابو زكريا/  ملك - العرايضه - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 تم 20190701 تاريخ وفي 95262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني محمد الحميد عبد نجيب محمد الحميد عبد -  21

  حسنين الستار عبد سهام/  ملك - اول قسم - وزير العظيم عبد شارع - اول قسم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكري الرحيم عبد امير احمد -  22

  والده/  ملك - صالحه ابو زاويه بجوار الفنار شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف هللا عبد يوسف احمد -  23

  نوفل سليم محمد طارق/  ملك 5 محل 102 عقار - المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدي محمد شعبان محمد -  24

 والده ملك - الفيران عزبه - البصارطه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 95253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان اسماعيل الفتاح عبد سمر -  25

 الطرانيسي محمد محمود الداودي/  ملك - وزير من نخاله شارع 3 - العدوي ارض - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 94052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه  محمد طاهر محمد -  26

 (  تعديل)  م100 بملكه 42 هنجر 17 ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان يلتعد تم 20190702 تاريخ وفي 94052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه  محمد طاهر محمد -  27

  شولح ابراهيم سلمى/  ملك البصايله طريق - الحربي الشارع - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 95271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل زيد ابو محمد محمد االء -  28

  الطالب/  ملك الثاني الحي - الخامسه المجاوره - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 95277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البصاص محمد الداودي السيد عبدالرحمن -  29

 والده بملك - المياه محطه شارع - فارسكور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 95269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام احمد عبدالناصر عبدالرحمن -  30

 رضوان محمد محمد حازم/  ملك - التسليف بنك ارض نافع المستشار شارع اول قسم ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 95272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السندروسي عبده اسماعيل منى -  31

  السعدني محمد عماد/  ملك - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 73424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصري طه احمد هاني -  32

 عرنسه احمد اشرف/  ملك - السكاكيني - السياله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 73424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصري طه احمد هاني -  33

  عرنسه احمد اشرف/  ملك السكاكيني - السياله ،:   الـتأشير

،  العنوان يلتعد تم 20190702 تاريخ وفي 83346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود ابو مسعد الحسيني هللا عبد -  34

 بملكه - متر 50 بمساحه 46 هنجر 8 ورشه االثاث مدينه شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 95270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اليماني حامد عادل محمد -  35

  بدوي محمد احمد احمد نادر/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 95273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسيلي احمد رضا وائل -  36

  عسيلي التابعي احمد رضا/  ملك - الصحيه الوحده شارع الشعراء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 82349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم طاهر السيد احمد -  37

  عوض ابو محمد صالح السيد/  ملك بورسعيد طريق - السياله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 83346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود ابو مسعد الحسيني هللا عبد -  38

 بملكه - متر 50 بمساحه 46 هنجر 8 ورشه االثاث مدينه شطا ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 95267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف المعاطي ابو محمد معاطي محمد -  39

 يوسف الفتاح عبد طالل/  ملك 11 رقم محل 86 رقم قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  الشربيني

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 94052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه محمد طاهر محمد -  40

  شولح ابراهيم سلمى/  ملك - البصايله طريق الحربي الشارع اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 94052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه محمد طاهر محمد -  41

 م100 بملكه 42 هنجر 17 ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 61745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد السيد صالح السيد -  42

 االسعاد ابو مصطفى الراملي ود/  ملك - المركزيه المنطقه157 - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 95276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب احمد السيد عراقي ابراهيم -  43

  ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم/  ملك - هللا عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 95266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غراب حسن حافظ محمد -  44

  غراب حسن حافظ رامي/  ملك - جريبه شط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 95268    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عبده رزق حموده عالء -  45

  رزق عبده رزق حموده ايناس/ ملك - المياسره كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 95275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهار حسن عبدالرحمن عمر -  46

  الجحر شاهين الحميد عبد زينب/  ملك - المدرسه شارع السنانيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 95278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيطاني عبدالعزيز احمد احمد -  47

 الغيطاني محمد عبدالعزيز احمد/  بملك - 4 رقم محل 38/115 عقار 15 المجاوره الثالث الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 95274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته لطفي جمعه احمد -  48

 السيد حسن فتحي ضياء/  ملك 7 رقم محل 19 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  نالعنوا تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 94139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العميري محمد ناظم احمد -  49

  عنيم المتولي محمد هاشم محمد/  ملك - السياله كوبري امام - السياله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95286    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسي مصطفى هللا عوض محمد وائل -  50

 منسي مصطفى هللا عوض محمد عامر/  ملك - درغام الشيخ ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 74137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل عوض السيد سامح محمد -  51

  هالل محمد صادق فتحيه/  ملك الشرقيه الجهه 11 شارع - البر راس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه فرج رمضان احمد -  52

  عطيه السيد فرج رمضان/  ملك البحر شارع - هللا عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 71312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيال الشرقاوي عمر هللا عبد سالم -  53

  خيال الشرقاوي عمر هللا عبد عمر/  ملك - الجديد الكاشف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 74137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل عوض السيد سامح محمد -  54

  هالل محمد صادق فتحيه/  ملك الشرقيه الجهه 11 شارع - البر راس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 93805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب مصطفى احمد مصطفى محمد -  55

  شريم محمد محمد/  ملك - الدين خير شارع فارسكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل عوض السيد عادل -  56

 هالل محمد صادق فتحيه/  ملك - االعصر مسجد امام رابع قسم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمير العنين ابو الشبراوي مصطفى محمد -  57

  والده/  ملك 28.26 عقار السادسه هالمجاور - االول الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 94139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العميري محمد ناظم احمد -  58

  عنيم المتولي محمد هاشم محمد/  ملك - السياله كوبري امام - السياله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوي يوسف محمد يوسف -  59

  بطه ابراهيم كوثر/  ملك التحرير شارع - سورو ميدان - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده احمد سيد مسعد حسين بسمه -  60

 حشيش عبده فتحي احمد/  ملك - العدليه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناد محمد المنعم عبد عبده اشرف -  61

  المحالوي محمد محمود عبده وفاء/  ملك الشهداء مسجد شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره محمد ابراهيم محمود -  62

  اللبان حسن محمد السيد/  ملك الوسطاني خزان - الوسطاني ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالي صبح ابراهيم علي محمد -  63

 الباز محمد مختار سميه/  ملك - الباز جامع بجوار - العنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لواطي العال عبد فيصل احمد -  64

  امين الغفار عبد احمد العظيم عبد/  ملك 3 رقم محل 2/23 عقار المركزيه لمنطقها - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 46528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر سعد ناصر -  65

  بملكه - العزب قهوه بجوار المحور - الملح شط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللضام رشاد علي طارق -  66

 العناني عبدالكريم محمود بليغ/  ملك - الصناعيه 9 رقم قطعه الجديده دمياط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 71312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيال الشرقاوي عمر هللا عبد سالم -  67

 خيال الشرقاوي عمر هللا عبد عمر/  ملك - الجديد الكاشف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب محمد محمد محمد -  68

 الموافي حسن المعاطي ابو محمد/  ملك - درغام الشيخ ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو السعيد زيد ابو محمد -  69

  نواره العدوي احمد ابراهيم محمد/  ملك 55 عقار الثاني الحي مركز - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشري احمد نعيم محمد سمير -  70

  طه سالمه عباس انعام/  ملك التيسير صيدليه بجوار - مشرفه علي شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاصي محمود احمد احمد فاطمه -  71

  جمعه محمد بديوي علي محمود/  ملك الجيش شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل علي علي فاتن -  72

 النجار السيد السيد/  ملك - فارسكور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 95285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكبابجي التابعي سعد السيد -  73

  والده/  ملك الزراعه مديريه بجوار المحور شارع ناصر عزبه - ثالث قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 95305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين الشافي عبد احمد نصر احمد -  74

  حسيني الشافي عبد احمد نصر/  ملك - العرب كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 95298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الرحيم عبد رمضان محمد -  75

  قطاريه علي محمد محمد/  ملك 113 رقم عقار التجاري شارع - ثان قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 95307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان سليمان السيد محمد احمد -  76

  جمعه احمد جمعه هاني/  ملك المنيه مدرسه امام العشرين دمياط منيه - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 95297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطرابيلي جاد مصطفى مجدي مصطفى -  77

 بملكه - م50 مساحه - 6 ورشه - 52 هنجر - لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 78449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد حسان علي محمود -  78

  هللا عبد حسان ناصر اكرم/  ملك الكبير المسجد خلف - البلد جمصه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 95122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشطوي رمضان محمد عمرو -  79

  بملكه - الصناعيه المنطقه 1 رقم بالهنجر 5 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 95301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنشن علي علي علي -  80

 شنشن علي علي طارق/  ملك - لورد بجوار - الحربي الشارع - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 95303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباري محمد محمود العزيز عبد محمد -  81

 والده/  ملك - السخاوي شارع ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 95304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادي عوض محمد السيد الهادي عبد -  82

  والده/  ملك - هللا عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 95306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنملي السيد محمد محمد -  83

 شعيشع ابو علي محمد/  ملك - 6 رقم عماره - االولى المجاوره - االول الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 95300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلماني الغريب محمد صالح محمد -  84

 جبل ابو محمد احمد محمد/  ملك - السنترال خلف - الكورنيش شارع - رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 95302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزاله ابو محمد علي محمد -  85

  بعيت الشربيني الشربيني/  ملك - الترابي الفرع - البصارطه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 95122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشطوي رمضان محمد عمرو -  86

  بملكه - الصناعيه المنطقه 1 رقم بالهنجر 5 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 95299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغازي الحي عبد السيد مختار -  87

  بملكه - الضهره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 95311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار طلبه رجب محمد فضيله -  88

 الدهب ابو محمد زكي فضيله/  ملك - الحضري شارع من المتفرع رجب فرن شارع الزرقا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 95310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي محمد جالل محمد -  89

 والده ملك - يوليو 23 شارع لاو قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 95313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناني محمد طه رضا عرفان -  90

  عناني محمد طه رضا/  ملك - الناصريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 95312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره ابو السعيد مسعد محمد -  91

 محمد احمد هشام/  ملك سمره ابو ماركت سوبر بجوار الحربي الشارع - التخصصي المستشفى امام - رابع قسم ،:   الـتأشير

  الجريدي

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 95308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد حلمي محمد الغريب -  92

 عبدالمؤمن محمد احمد مياده/  ملك - السالم دار شحاته كفر ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 95314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الشامي اسماعيل حامد السيد محمد)  انترناشونال الشامي -  93

 والده ملك - ناصر شارع من متفرع نجيب محمد شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190707

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 88849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر السيد محمد ايمن -  94

  عمر السيد محمد واقبال وامال ةابتسام ووائل ومحمد ناصر/  ملك - الغنيميه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 95309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواح رجب محمد الشريف نور -  95

 فرحات السيد جمعه محمد سماح/  ملك - 32 عقار 51 شارع البر راس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 88849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر السيد محمد ايمن -  96

  عمر السيد محمد واقبال وامال ةابتسام ووائل ومحمد ناصر/  ملك - الغنيميه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 74762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطا صابر حسام -  97

 مجاهد علي هط محمد هللا عبد/  ملك 20 عزبه - سعد كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 93369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبل محمد مصطفى حسن مصطفى معاذ -  98

 رجب احمد عبدالحميد احمد/  ملك - 53/43 قطعه الثالثه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 38433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوى سليمان مصطفى عبدالقادر -  99

 ( االخر الرئيسي المحل الغاء تم)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 95318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بربور زكي محمود عمرو -  100

 والده ملك - رابع قسم مستشفى خلف - رابع قسم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 95339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راجح ابراهيم عزت محمد -  101

 والده ملك - الجديده المحطه امام السريع الطريق - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 95320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان السعيد سعد علي -  102

 والده ملك - البرج عزبه شارع - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 94823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان احمد عابد العريان -  103

 البرعي عبدالعاطي عبدالعاطي محمد/  ملك - الدين سيف الزرقا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 90338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد البسيوني السيد يوسف -  104

  الدعدع وهبه رشاد اماني/  ملك 10 بلوك 23،22 قطعه عيهالصنا المنطقه امتداد - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 95327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاجوج حامد محمد اسامه -  105

  والده/  ملك السالم مسجد بجوار رضوان حوض - دمياط منيه اول قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 90338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد البسيوني السيد يوسف -  106

  الدعدع وهبه رشاد اماني/  ملك 10 بلوك 23،22 قطعه الصناعيه المنطقه امتداد - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 95321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خليل جمعه سعيد -  107

  بملكه -الكبيره المعاشات ناحيه - سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 95316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العز ابو مسعد حسن بوسي -  108

 صايم محمود حامد محمد/  ملك - العلوي الكوبري منزل السنانيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 95317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف طه محمد طارق نورهان -  109

  الشيمي محمد احمد ساره/  ملك التحرير برج سرور ميدان - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 95325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصبري طه محمد اسامه -  110

  ابراهيم داود حسين طارق/  ملك - البر براس النيل شارع 29 رقم محل البر راس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 95324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير السيد حسن عاطف -  111

 بملكه - فارسكور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 95322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل الشحات حماد بسام -  112

  هالل الشحات حماد/  ملك - البحريه السعديه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 95319    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، قلموش علي علي ازهار -  113

 ابو المجيد عبد جالل محفوظ/  ملك - 2 رقم محل - 33/56 قطعه - السادسه المجاوره - الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 العال

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 95326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رميح بدوي محمد مجدي -  114

 الدين زين السيد محمد منال/  ملك - الشباب مركز امام سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 95323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح صابر محمد باسم -  115

  اللطيف عبد صالح صابر محمد/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 95315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين ابو صبره محمد السيد -  116

 العطوي سعد السيد عرفه/  ملك - البصارطه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 79151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالله ابراهيم فخري شادي -  117

  والده/  ملك العشرين شارع - العنانيه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 46809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع محمد محمد عادل -  118

  بملكه - السرو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 89204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع عبده عبده عبده -  119

   مطاوع عبده شريف/  ملك - النهضة عزب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 95332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن ثروت محمد -  120

  احمد محمود الحافظ عبد حماده/  ملك الزهور حي - هالسناني ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 95332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن ثروت محمد -  121

  احمد محمود الحافظ عبد حماده/  ملك الزهور حي - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 95336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازي شعبان ابراهيم محمود -  122

 القزاز المتولي عبدالسالم اميره/  ملك - سعد كفر بندر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 95328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد علي سعد عبدالمجيد -  123

 الفتوح ابو احمد سمير اكرم/  ملك - البحر شارع - الوسطاني ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 95333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين بدر متولي محمد محمود -  124

 والده ملك - الغوابين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 92880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود حسان محمود -  125

  العناني محمد السيد اسامه/  ملك بالزا الصياد ابراج - النيل كورنيش - اول قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 95341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد كمال شوقي عصام -  126

 ( تعديل)  الرحمن عبد مخلص هاني/  ملك ماضي عزبه - السنانيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 62287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان علي احمد محمد ايمن -  127

 عثمان حليمه/  ملك الثالثه المجاوره الرابع الحي 45/33 عقار 2 رقم محل المرور شارع - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

  صالح حامد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 95337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مسعد محمد محمود -  128

 سعيده ابراهيم ابراهيم عايده/  ملك - سعد كفر - المنازله كفر ،:   الـتأشير

 20190709 تاريخ وفي 95330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  شعير مي اتيليه)  شعير العيسوي اسماعيل محمد مي -  129

 السعيد محمود/  ملك - يحيى صيدليه خلف الحمامصي شارع الشرباصي شارع اول قسم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 المساوي يسن

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 95338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه احمد العليم عبد نور -  130

  الدمياطي حسن الشربيني عبده محمد محمد/  ملك حساسين حجازي عزبه - الجديد الكاشف - الزرقا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 95334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم احمد رفيق محمد -  131

 سليم احمد رفيق/  ملك - سليم ابو شارع - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 95329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر عبدالحميد شعبان مهدي -  132

 الرشيدي السيد حسانين نشوى/  ملك - واحد عزبه - التوفيقيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 95340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سماحه احمد محمد عوض احمد -  133

  زعتر خالد ابراهيم احمد/  ملك العروبه شارع - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 94666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور محمد احمد سعد احمد -  134

 غنيم رزق رفعت/  ملك - عبدهللا الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 89204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  مطاوع عبده عبده عبده)  لالثاث مطاوع -  135

 بملكه -متر 100 مساحه 10 ورشه 46 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 89204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  مطاوع عبده عبده عبده)  لالثاث مطاوع -  136

 مطاوع عبده شريف/  ملك - النهضة عزب ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 89204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  مطاوع عبده عبده عبده -  137

 بملكه -متر 100 مساحه 10 ورشه 46 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 89204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  مطاوع عبده عبده عبده -  138

 مطاوع عبده شريف/  ملك - النهضة عزب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 95335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان الفتاح عبد اشرف احمد -  139

  عثمان الفتاح عبد اشرف/  ملك البطيخ كفر مركز بجوار الميناء طريق - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 81538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمود حمدي السيد -  140

  محجوب عزيز الفتاح عبد/  ملك البحريه السعديه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحكيم الدين علي ياسر -  141

 محمد علي رزق محمد/  ملك - البنا مدرسه بجوار - الوسطاني ،:   الـتأشير وصف

 صفو،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده ابو محمد محمد معتز -  142

 عبدالهادي شطا عبدالهادي عزه/  ملك - االسراء صيدليه بجوار االشتراكي االتحاد شارع - دمياط منيه اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران محمد ممدوح محمد -  143

 عبدالحليم محمد السيد اسامه/  ملك - سعد كفر - الوسطاني ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافي علي حسن علي صالح -  144

 والده ملك - الجديده السكه شارع درغام الشيخ ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهابي السيد زكريا علي -  145

 الشهابي السيد زكريا حسن/  ملك - عبدالغني حاره السنانيه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد مصطفى العزيز عبد عطيه -  146

  البطيخ كفر.م االتربي المعاطي ابو الجليل عبد هديل/  ملك - الركابيه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم الباري عبد الجيد عبد وائل -  147

  بملكه - 100 مساحه 10 ورشه 48 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا البازالباز صبحي احمد -  148

 والده ملك - الكبير المسجد بجوار - الشيوخ ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنيدي مسعد احمد عيد -  149

 رمضان عبده محمد منال/  ملك - المحور شارع - جريبه شط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد محمود عبدالرحيم احمد -  150

 الخميسي محمد فتحي محمد سامح/  ملك - شرباص ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حامد محمد رحمه -  151

  شنب محمد مصطفى باسم/  ملك المغفره برج - مشرفه علي شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف مسعد حامد محمود -  152

  طرابيه محمد محمد نهاد/  ملك الجديده السكه - درغام الشيخ ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد موسى حسن العشماوي هللا عبد -  153

  سعد موسى العشماوي صالح/  ملك - الصعيدي عزبه - الشعراء ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد كمال شوقي عصام -  154

 المنشاوي حسن كمال/  ملك - البحريه السعديه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 93155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عراقي ابراهيم محمد ابراهيم -  155

  عماره صابر حلمي/  ملك - اول قسم - النجده شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلمي عطيه كمال محمد -  156

  عماشه ابو عبده احمد هبه/  ملك الفنار شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد احمد مصطفى صابرين -  157

  السايح الرحمن عبد منى/  ملك - عبده محمد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا زرع شحاته محمد محمد احمد -  158

 الكاشف محمد محمد لبيبه/  ملك - البحر شارع - الزرقا ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 95356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البساطي معوض عوض محمد عوض -  159

  سعد كفر شباب مركز - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو زكي كامل هادي -  160

 الشامي ابراهيم فوقي سمر/  ملك - العلوي الكوبري اخر السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات خليل خليل محمد -  161

  فرحات االمام محمد نعيمه/  ملك البط عزبه - العنانيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد عوض زكريا يحي -  162

 محمد عبدالجواد مختار خالد/  ملك - سنو عزبه - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد علي ناصف الفاروق عمر -  163

  بملكه - م 100 مساحه 26 ورشه 42 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا عبده ابراهيم وليد -  164

  العز ابو مصطفى مصطفى ايهاب/  ملك االمن مدير فيال خلف المدارس شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه محمد الدين بدر تامر -  165

 بصل علي محمود طاهر/  ملك - البصايله مدخل الحربي الشارع رابع قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان عبدالفتاح صابر عبدالفتاح -  166

 المتبولي محمد عبدالعظيم ايهاب/  ملك - التوفيقيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهر احمد سيد عبدالرازق كريم -  167

 المهر احمد سيد عبدالرازق/  ملك - فارسكور - الروضه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسين مدحت ايمن -  168

 البرش مسعد سعد محمد/  ملك - البر راس طريق - السنانيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 75380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف محمد السعيد محمود -  169

 العطا ابو احمد احمد وجابر محمود/  ملك - النجارين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوارب عبدالغني احمد حامد طاهر -  170

 الغيطاني عبده السعيد احمد/  ملك - سليمان كفر ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشربيني محمد الشربيني -  171

  مرزوق محمد ناجي محمد رضا/  ملك - العباسيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمود السيد السيد -  172

 عبدالعال عبدالعزيز عليه/  ملك - الرحمه مسجد بجوار البصايله - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالي الرشيدي محمود محمد -  173

 مشالي المهدي الرشيدي محمود/  ملك - الشعراء بنزينه خلف - الشعراء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح فتحي مجدي هيثم -  174

 والده ملك - السالم مسجد بجوار العنانيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 95365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه العنين ابو العظيم عبد عمرو -  175

  الغيطاني عبده السعيد احمد/  ملك - سليمان كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 95384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار عبدالسالم عبدالرحمن اسامه -  176

 الفار محمد عبدالغني هيام/  ملك - الفنار شارع البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 95380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي ابراهيم محمد احمد محمد -  177

 بملكه - 9 رقم قطعه - العمراني االمتداد البر راس ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 75952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلحي محمود مصطفى اسامه -  178

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 95377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم محمد محمود -  179

 محمد حسين حسن عالء/  ملك - النيل شارع 10 عقار البر راس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 95379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده ابو رياض عادل محمد -  180

 محمد احمد محمود احمد محمد/  ملك - سرور ميدان الهنا مول - سرور انميد اول قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 95385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي جبر السيد السيد رضوى -  181

  والده/  ملك الدين صالح شارع - ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 95382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعجني عبده شحاته وائل -  182

 المعجني عبده شحاته عبده محمد/  ملك - السمك سوق خلف الفنار شارع البرج عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 95378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحجوب الدسوقي عبدهللا الدسوقي -  183

 سالم محمد احمد وحيد/  ملك - 28 طريق ناصر شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 95376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدغيدي احمد مختار محمد احمد -  184

 ذ/  ملك - الصفوه مول - النيل كورنيش شارع اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 95373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس محمد ربيع محمد مجدي محمد -  185

 شميس محمد ربيع محمد مجدي مجدي/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 95375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيزه اسماعيل اسماعيل عبدالعزيز ندا -  186

 الرمادي محمد مصطفى محمد/  ملك - 189 قطعه المركزيه اولى مجاوره االول حي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 95381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد احمد محمد -  187

 الشافعي محمود اكرام/  ملك - المحجوب شارع - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 95374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات محمد علي نصر -  188

 اطيمع محمد احمد/  ملك - المنازله كفر ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 95386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر سعد نبيل السعيد -  189

 ابراهيم بدر سعد نبيل/  ملك - العطا ابو عزبه - سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 95383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار وهبه محمود تامر -  190

 شجاع ابو الشربيني وهبه خالد/  ملك - 6 رقم محل النيل كورنيش شارع االهلي النادي سور فارسكور ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 95393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر ابو السيد محمد رضا محمد علي -  191

  عمر ابو السيد رضا محمد/  ملك - السياله طريق اخر السياله ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 95392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده الشربيني محمد السيد -  192

 عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز/  ملك - الرياض المطار طريق البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 95389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس احمد احمد زكي طارق -  193

 حماد رمضان حلمي مايسه/  ملك - الجديد الكاشف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 85502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمامي محمد الفتاح عبد محمد -  194

  الزيني مسعد توفيق امير/  ملك الهالل مستشفى خلف النيل كورنيش - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 37826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشبيشى احمد محمد فكرى -  195

  بملكه - البلد سعد كفر ،:   أشيرالـت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 95395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبده محمد ياسر -  196

  مصطفى عبده محمد جمال/  ملك نافع من متفرع الجمل ارض - اول قسم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 95401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبشيري احمد مصطفى السعيد عوض -  197

  مصطفى السعيد عوض الشحات/  ملك الكبرى سعاده ابو - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 95397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عراقي طه محمد عادل هشام -  198

 عراقي طه محمد عادل/  ملك - ثان شرطه قسم بجوار عارف عبدالسالم شارع ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 95390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز محمد رمضان محمد احمد -  199

 البرعي السيد احمد الخضري تامر/  ملك - الشرطه مركز خلف الزرقا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 95402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين خفاجي حسن ليلي -  200

 جوده طه جمال احمد/  ملك - الوطني االمن خلف - االعصر رابع قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فعص علي احمد احمد السيد السيد -  201

  المليجي محمد العرب شيخ محمد/  ملك النيل كورنيش - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 95400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد فؤاد محرم -  202

  علي محمد فؤاد الرحمن عبد/  ملك سديد الشيخ - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 86012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد السيد السيد -  203

  المليجي محمد العرب شيخ محمد/  ملك النيل كورنيش - فارسكور ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 95391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد الشهاوي الشربيني سمير الشربيني -  204

 غزي عمر عبدالصبور عمر/  ملك - غالب ابو ميت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 95399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمود محمود علي -  205

 النجار محمود السعيد/  ملك - عبدهللا الخولي ميت ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 95396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابوعطايا طه محمد جمال)  السيارات زيوت لتجاره عطايا ابو -  206

 عطايا ابو ابراهيم طه محمد/  ملك - عبدالمجيد كوبري السنانيه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190715



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 95394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االكرادي مصطفى يوسف مصطفى -  207

 (  تعديل)  الكرارتي محمد الفتاح عبد امير/  ملك الكليه شارع موسى ارض - رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 62947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده مصطفى عمر محمد -  208

 جوده مصطفى عمر وليد/  ملك - حشيش ابو معرض بجوار السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 95398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد فاضل احمد -  209

  بشير سليمان محمد فاضل/  ملك الرياضي النادي شارع - الشعراء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 95403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن اسماعيل حلمي ياسر -  210

  حسن احمد عبدالمتعال محمد/  ملك - الوليد حلواني اما المطحن شارع - السياله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا علي حسن السيد محمد -  211

   73 رقم العقار الحرس باب - دنش مخبوزات بجوار عبده محمد شارع - ثان قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قزازال المتولي عبدالسالم اميره -  212

 حسان محمد محمد/  ملك - الجديده البوسطه شارع سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل كامل منير حسام -  213

 اقالديوس بخيت نبيل/  ملك - 2 رقم محل 63 سوق البر راس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطوي ابراهيم حامد حامد -  214

 بعيت ابراهيم احمد السيد/  ملك - االول الفرع الحمد مسجد بجوار البصارطه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود هاشم ابراهيم هشام -  215

  بملكه - المنوره المدينه تقسيم - النصارى غيط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فشور طه ابراهيم محمد -  216

  العراقي محمد محمود سناء/  ملك سديد الشيخ حي البرالجديد راس طريق - السنانيه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان صابر عبدالرحمن عبدالرحمن -  217

 عطيه السيد محمد الشحات/  ملك - الصديق بكر ابو مجمع بجوار سعد كفر ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نواره محمد عبدالرازق حسن -  218

 ( تعديل)  عطيه احمد مرزوق امينه/  ملك - سعد كفر شحاته كفر ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 61898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االستامبوللي محمد غانم محمد ناصر -  219

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان ديلتع تم 20190716 تاريخ وفي 61898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االستامبوللي محمد غانم محمد ناصر -  220

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزرقاوي محمد زكي احمد -  221

  عيد العوض فهيم عايده/  ملك الدين صالح شارع من متفرع المعصره تل الدين صالح شارع - ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 74991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم طاهر محمد علي -  222

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن محمد اسالم -  223

  العطوي محمد السيد/  ملك االعداديه المدرسه بجوار البصارطه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر الهاللي المعاطي ابو الهاللي احمد -  224

 سليمان محمد مسعد فاطمه/  ملك - 47/33 بالعقار 1 رقم محل ثالثه مجاوره رابع حي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني احمد علي حمدي محمد -  225

 (  تعديل)  فرحات حسن عيد عبير/  ملك - العبيديه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم السيد السيد رزق ناصر -  226

  نعيم السيد رزق/  ملك - الناصريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 81883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالي جالل الوهاب عبد -  227

 الخولي محمد صبري محمد/  بملك - اللبان ارض اللحم عزبه ،:   لـتأشيرا

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود هاشم ابراهيم هشام -  228

 بملكه - المنوره المدينه تقسيم - النصارى عيط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 95405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تومه نصر محمد محمود -  229

 تومه عباس نصر محمد/  ملك - الحطاب معرض بجوار الحربي الشارع رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 82548    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيوان محمد محمود محمد -  230

  كيوان محمد عوض محمد محمود/  ملك - ثالث قسم المعلمين تقسيم المحور شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 65362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر الفتاح عبد الشاملي صالح -  231

 بملكه - م 100 مساحه 41 هنجر 9 ورشه لالثاث دمياط مدينه شطا  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 91408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابو محمد حامد ابراهيم -  232

 حسن محمد محمد محمد/  ملك - شرباص ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 66166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو محمود ابراهيم طارق -  233

 (  االخر الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 66166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو محمود ابراهيم طارق -  234

  والده/  ملك جمعه محمود مسجد شارع البصارطه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 66166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو محمود ابراهيم طارق -  235

  الرداد محمود رجاء جميله/  ملك النيل كورنيش - الكورنيش شارع - رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 56568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد عبده محمد عبيد -  236

 معروف محمد محروس/  ملك - سديد الشيخ السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 91408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابو محمد حامد ابراهيم -  237

  حسن محمد محمد محمد/  ملك - شرباص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 95424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشي طه مسعد كريم -  238

  السري المقصود عبد اسامه/  ملك بالزا سيتي مول - الشرباصي شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 95425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد صابر طارق -  239

 عبدالحميد سالم محمد ماجد/  ملك - الشهابيه اكتوبر 6 سوق ثالث قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 66166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو محمود ابراهيم طارق -  240

  الرداد محمود رجاء جميله/  ملك النيل كورنيش - الكورنيش شارع - رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 44749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  شولح علي زكريا -  241

 شولح علي محمد/  بملك - الخياطه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 44749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شولح حسن علي زكريا -  242

 شولح علي محمد/  بملك - الخياطه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 صفو،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 95419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغبي مختار علي مختار -  243

  الزغبي مختار علي احمد/  ملك اكتوبر 6 مدرسه شارع - االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 95478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبده محمود كامل محمد وليد -  350

 رمضان عبده محمود كامل محمد محمود/  ملك - االسماعيليه ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 95481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد توفيق محمد السيد -  351

  هللا عبد محمد توفيق محمد/  ملك السوالم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 80247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد مسعد سعد نجوى -  352

  هللا عبد محمد السعيد عبده/  ملك 101 عقار 2 مكتب المركزيه 21 قطعه الثاني الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 95497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن سامي حسن -  353

 السيد حسن حسن سامي/  ملك - سعد كفر - الوسطاني ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 71816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل عوض السيد وائل -  354

 بصل ابراهيم عوض السيد/  ملك حزه ترعه الحربي الشارع اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 70506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب سالم حامد وليد -  355

 بدران عبده محمد ونجالء ابراهيم الموافي احمد محمد/  ملك 13/84 قطعه الثاني الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 95486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش طه محمد يوسف -  356

  الدوياتي محمد عبده مصطفى/  ملك الزراعه مديريه امام النصارى غيط عثمان ارض - ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 95495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدهم مصطفى رياض رانيا -  357

 صيام مصطفى مصطفى/  ملك - 31 ع 63 شارع البر راس ،   :الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 95506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى حسن رشاد درويش محمد -  358

 الدالي منصور توفيق ساميه/  ملك - النهضه عزب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 95500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم علي رمضان احمد -  359

 والده ملك 15 مربع الشعراء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 85430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهيب علي فهمي عاطف محمد -  360

  الجديدة دمياط مدينة الديب مصطفى السيد عاطف ورثه ملك ك11 بلوك الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 77103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دويدار محمد سامي احمد -  361

 بملكه - الميزانين دور 3 رقم وحده ارضي دور 6 و 5 و 4 رقم محل الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 95498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرباصي ابراهيم عطوه ابراهيم ابراهيم -  362

 بملكه والمروه الصفا مسجد بجوار البصايله اول الحربي الشارع رابع قسم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 95504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان علي ناصر احمد -  363

  غنيم محمد مرتضى ممدوح/  ملك - الحربي الشارع اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 95502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران علي محمد اسالم -  364

                                                     شعيشع علي السيد محمند/  ملك الرياضي االستاد سور 77 شارع - البر راس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 95508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام سليمان جمال محمد -  365

  14 محل 5 عماره/  ملك االلي المخبز امام - شطا ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 95501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيحه محمد السيد الدسوقي ابراهيم يحيى -  366

  موافي السيد محمد ابراهيم/  ملك المصري شارع - الزرقا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 95503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشري عبده ابراهيم محمد -  367

 عبدالرازق علي السيد/  ملك - الحربي الشارع اللحم عزبه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 77103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دويدار محمد سامي احمد -  368

 بملكه - الميزانين دور 3 رقم وحده ارضي دور 6 و 5 و 4 رقم محل الجديده دمياط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 79635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه ابو ابراهيم مدحت باسم -  369

 عطاره - صالح المرسي احمد صالح/  ملك - البركه مطعم امام البحر شارع الزرقا ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 95505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الليثي المقصود عبد زكي سمير احمد -  370

  الهادي عبد محمد هللا عبد ناديه/  ملك 4 رقم محل 28 المجاوره الخامس الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 79635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه ابو ابراهيم مدحت باسم -  371

  صالح المرسي احمد صالح/  ملك - البركه مطعم امام البحر شارع الزرقا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 63051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناتي ابراهيم نعيم محمد نسرين -  372

  B 415 رقم الوحده العمالء خدمه مبنى - دمياط ميناء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 95516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل محمد محمد رضا -  373

 الجمل محمد محمد محمد/  ملك - الرحامنه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 95507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل سادات مصطفي محمد -  374

 جميل سادات مصطفى اميره/  ملك - عثمان طريق العنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 95509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حامد احمد احمد -  375

 يوسف محمد حامد احمد/  ملك - المتبولي احمد شارع السنانيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 95515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خوخ عرفه احمد رشدي احمد احمد -  376

 جميل عبدالحميد السيد اسامه/  ملك - العام المستشفى شارع فارسكور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 84323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين بدر مصطفى علي انيس -  377

 السلنتي مابراهي ابراهيم رحاب/  ملك عائشه السيده مسجد امام تعيلب ارض - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 95514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تل حسن حسن محمد عصام -  378

 التلباني امين امين نهاد/  ملك - نجم بنزينه بجوار حديث 5 شارع - فارسكور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 85901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازقي السعيد محمد عاطف -  379

 ومشروبات وفطائر عصائر - المدينه مجلس بملك - 6 محل 63 سوق البر راس ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 88609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيري الدسوقي محمد صبري محمد -  380

 محمد الدين جمال محمد احمد/  ملك - 13 بلوك 14.  13 قطعه الصناعيه المنطقه امتداد الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف، 

 توفيق

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 95510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطب صابرعلي رضا محمود -  381

  سليمه محمد زاهر محمد عصمت/  ملك - الدهايمه - الغاب كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 63051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناتي ابراهيم نعيم محمد نسرين -  382

  B 415 رقم الوحده العمالء خدمه مبنى - دمياط ميناء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 95512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلمي حافظ سعد احمد -  383

 العلمي حافظ سعد/  ملك - البرج عزبه طريق - الخياطه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 95513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلماني محمود محمود محمد -  384

 غراب محمد حمدي انتصار/  ملك - المسلماني حاره المحور الملح شط ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 85901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازقي السعيد محمد عاطف -  385

  المدينه مجلس/  ملك - 6 رقم محل 63 سوق - البر راس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 34479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويدى  رمضان  شعبان -  386

  مصطفى مسعد احمد هاله/  ملك قبه ابو حوض - السياله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 61684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين عطا السيد رضا -  387

  الحفناوي عقل نجيب محمد/  ملك المنازله كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 95521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيطه عبده حسانين حسانين محمد -  388

  محمد عثمان فوزي حنان/  ملك - ورزوق كرم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 54658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان حسين زكي محمد راندا -  389

 بملكه - الجمل تقسيم مشروع وضمن الكردون داخل الجمل شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 54658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  سرحان زكي محمد راندا -  390

 بملكه - الجمل تقسيم مشروع وضمن الكردون داخل الجمل شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 90834    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى نعمان عهدي احمد -  391

 العدوي السيد محمد بشير/  بملك - البخاري كوبري شارع الزرقا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 87914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات ابراهيم خيري عصام -  392

  نوفل سليم محمد طارق/  ملك 102 رقم عقار المركزيه المنطقه الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 95519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حمدي محمد السيد محمد -  393

 بملكه 34/668 قطعه 6 مجاوره 4 حي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 95524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي ابراهيم ابراهيم محمد -  394

 علي اسماعيل رمضان صبري/  ملك - الرضا ام البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 85470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم ابراهيم علي رماح وحيد -  395

 غانم علي وحيد هاني/  ملك - الزراعية الجمعية شارع - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 94140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضبش محمد فتحي مجدي -  396

  البطيخ كفر. م عيسى فهمي السعيد سهير/  ملك - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 95520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب سالم علي السيد محمد -  397

  الصياد الغريب عباس عمرو/  ملك الكبير الجامع شارع اخر - السنانيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 61684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين عطا السيد رضا -  398

  الحفناوي عقل نجيب محمد/  ملك المنازله كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 89465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفي علي المقصود عبد محمود -  399

 بدوي عبدالخالق محمد عاطف/  ملك - 44/33 قطعه الثالثه المجاوره الثاني الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 95525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي اسماعيل رمضان صبري -  400

  مصطفى ابراهيم ابراهيم محمد/  ملك السوق شارع - الوسطاني ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 95522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي احمد محمد ساره -  401

 العوادلي احمد احمد محمد/  ملك - االسالمي المجمع خلف السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 95526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناني محمد المتولي متولي -  402

  االتربي عبدالحميد عزيزه/  ملك - الضهره ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 94303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهري عبدالمقصود صالح صالح -  403

 البسطويسي عثمان ابراهيم ابراهيم/  بملك - البنك عزبه الوسطاني سعد كفر ،:   الـتأشير وصف، 

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 77228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه يوسف سمير -  404

  عيد الحميد عبد ابراهيم عمرو/  ملك سالم فرج عزبه طريق  - االرز مضرب امام - الزرقا ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 49570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعطايا يوسف نبيل -  405

 بملكه - التجاره مدرسه خلف السياله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 95518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالكي احمد السيد حسن -  406

 سعيد محمد محمد ضحى/  ملك - المطحن شارع من متفرع غزال حلمي شارع السياله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 95517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين طه خليل غفران -  407

 خاطر محمد محمود ليلى/  ملك - التجاري من متفرع الرضوانيه شارع ثان قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 95523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرجال ابو طه طه طه -  408

 بملكه - فارسكور الروضه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 95527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنسي طه طه ربيع محمد االء -  409

 اسماعيل ابراهيم الزناتي محمد/  ملك - رابع حي ثالثه مجاوره الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 95532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شالطه المجيد عبد محمد جهاد -  410

  سويدي نعمان حسن منى/  ملك - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 74733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو بدوي رشاد محمد سمير -  411

  الشامي احمد السيد محمد رجب/  ملك الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 55575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم رزق ابراهيم -  412

  عوف محمد طاهر ايناس/  ملك 183 قطعه - المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 68927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا ابو ابراهيم محمد السيد الدين عالء -  413

  شلبي محمد العزيز عبد/  ملك 13/4 قطعه - المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 95533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير شلبي عبدالفتاح عبده -  414

 والده بملك خليل ماركت سوبر بجوار الجديد الطريق السياله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 ريختا وفي 95534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم محمد محمد سالم -  415

 صالح محمد جميعه/  ملك - الرزق ام الوسطاني ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 95528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق عطا مجدي حماده -  416

 المكاوي حامد محمد/  ملك - العز ابو كوبري اول البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 95531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيطاني الشربيني محمد حسن -  417

 عبدهللا ابو عبده محمد يسريه/  ملك - االسالمي المجمع شارع الغاب كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 74733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو بدوي رشاد محمد سمير -  418

  الشامي احمد السيد محمد رجب/  ملك الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 95529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريدي عبده عبده ايهاب حكيم -  419

 الريدي عبده ايهاب كريم/  ملك - الفنار شارع البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 95530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي محمد نبيه اماني -  420

 الشناوي المرسي محمد محمد احمد/  ملك - الكبير الجامع امام البلد وسط البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 68927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا ابو ابراهيم محمد السيد الدين عالء -  421

 شلبي محمد العزيز عبد/  ملك 13/4 قطعه - المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 94491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل السيد يحيى يحيى -  422

  بملكه - متر 100 مساحه 29 ورشه 47 هنجر لالثاث دمياط مدينه شطا ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 69968   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدون مصطفى محمود احمد -  1

 بالتجزئه الزيوت وتشمل البقاله تجاره:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 64163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد نصر جمعه أحمد -  2

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 43930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  الدعدع   السيد وهبه  محمود -  3

 والتصدير االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير وصف

 تعديل تم20190701 تاريخ وفي 43930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الدعدع السيد وهبه محمود)  الدعدع مؤسسه -  4

 والتصدير االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير وصف،  النشاط

 وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 49004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى  محمد محمود عبده -  5

 والتصدير االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 78172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيطه العال ابو فرح فوزي محمد -  6

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 83346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود ابو مسعد الحسيني هللا عبد -  7

 موبليات صناعه ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 82349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم طاهر السيد احمد -  8

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير واالستيراد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 92946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طافش السعيد ربيع محمد ربيع -  9

 حلويات مصنع:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم السيد شعبان السيد عمار -  10

 والتصدير:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 46528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر سعد ناصر -  11

 والتصدير الموبليات صناعه

،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 79560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدي سعد محمد ابراهيم محمد -  12

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 74137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل عوض السيد سامح محمد -  13

 والتصدير:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 41468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابورخا ابراهيم كامل محمد -  14

 للحريق مؤخره بمواد وغيرها الخشبيه لالسطح المعالجه وعمليات:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 78935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين احمد الدين عماد حمدي -  15

 وتصدير مولمح اكسسوار ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 85002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطاريه خالد محمد خالد -  16

 غذائيه ومواد حبوب وتجاره عطاره

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 53475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النواصرى النادى محمد وحيد -  17

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 85778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي احمد يونس محمد حاتم -  18

 االثاث تصنيع ورشه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 75206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فتيح محمد علي طارق -  19

 فقط تصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 85778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي احمد يونس محمد حاتم -  20

 االثاث تصنيع ورشه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 57356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان هللا عبد طه ايهاب -  21

 الصحيه االدوات وتوريدات تجاره النشاط ليصبح صحيه ادوات وتوريدات:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 84364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلي سالم عوض سالم محمد -  22

 تجميل ومستحضرات رجالي كوافير:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 65283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االوسيه محمد الشربيني علي نبيل -  23

 غذائيه مواد وتوريدات:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 52355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم احمد العزيز عبد مدحت -  24

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير واستيراد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 74762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطا صابر حسام -  25

 مقاوالت مكتب.

 وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 95276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب احمد السيد عراقي ابراهيم -  26

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير واستيراد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 95292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه فرج رمضان احمد -  27

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير واستيراد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 55107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  الجمركي للتخليص الفرح -  28

 فقط جمركي تخليص ليصبح والتصدير االستيراد الغاء:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 55107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل ابراهيم فتحي صالح -  29

 فقط جمركي تخليص ليصبح والتصدير االستيراد الغاء:  التأشير

 وفي 90247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سالمه سالمه حسن السالم عبد فايز)  الحكوميه للمقاوالت هاني الفارس -  30

 فقط منظفات تصنيع ليصبح الحكوميه المقاوالت نشاط الغاء:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ

،  النشاط يلتعد تم20190708 تاريخ وفي 38433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوى سليمان مصطفى عبدالقادر -  31

 زراعيه واالت وحبوب وتقاوي عامه صحه ومبيدات زراعيه وافات مبيدات تجاره:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 73446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل حامد قطب وائل -  32

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير واالستيراد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 74485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المناوي احمد السيد محمد -  33

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 87798   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نار محمد سمير عمرو -  34

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في تصدير و استيراد مكتب

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 62287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان علي احمد محمد ايمن -  35

 والبقاله التصدير النشاط ليصبح البقاله نشاط واضافه االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 89356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محيسن محمد محمد المأمون عمرو -  36

 العامه والمقاوالت:  التأشير وصف

 تاريخ وفي 82235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الديب محمود مسعد محمد)  والتصدير لالستيراد الديب -  37

 من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير واالستيراد:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190710

 6 المجموعه

،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 82235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  الديب محمود مسعد محمد -  38

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير واالستيراد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 64149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صالح ابراهيم السالم عبد -  39

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 63490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشنراوي السيد العربي السيد محمد -  40

 حكوميه وتوريدات:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 75380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف محمد السعيد محمود -  41

 مواشي مزرعه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقزوق عبده طه محمد -  42

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد النشاط ليصبح واستيراد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 73318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهده ابو محمد سعد وليد -  43

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 85762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برغل احمد ابراهيم احمد ناصر -  44

 تصدير:  التأشير

 تاريخ وفي 88189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  يوسف المغربي يوسف محمد)  والتصدير لالستيراد المغربي -  45

 من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في تصدير و استيراد و:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190711

 6 المجموعه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 88189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف غربيالم يوسف محمد -  46

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في تصدير و استيراد و:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 82082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى حسن محمود احمد -  47

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير واالستيراد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 83517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي احمد حسين هاني -  48

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا ما السلع جميع في وتصدير استيراد:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 66473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالموني محمود محمد شريف -  49

 والتصدير الجمركي التخليص النشاط ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 65211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين طه عمرو محمد -  50

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حسنين يوسف اسامه -  51

 الميكانيكيه واالساسات البحريه واالعمال:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 62947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده مصطفى عمر محمد -  52

 موبليات صناعه واضافه االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 82548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيوان محمد محمود محمد -  53

 الموبليات تجاره:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 56568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد عبده محمد عبيد -  54

 وصالونات موبليات تصنيع ورشه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 66166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو محمود ابراهيم طارق -  55

 الالزمه التراخيص على الحصول بعد اال االمنيه للموافقه طبقا ذهنيه ورياضيات بشريه تنميه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 82254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد جمعة ذكية -  56

 الي مخبز:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 47159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيله ابو احمد محمد احمد -  57

 الموبليات لصناعه ميكانيكيه ورشه ليصبح والتصدير االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 68891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمه ابراهيم حسن محمد رجب -  58

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 64890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطي عبد محمد صابر السيد -  59

 عموميه مقاوالت:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 66295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان التابعي الفتاح عبد عادل -  60

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 76849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره ابو محمد رجب رجب -  61

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 83070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالمونى عبده على اسامة -  62

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 62335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه عوض رأفت عمر -  63

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 37826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشبيشى احمد محمد فكرى -  64

 ميكانيكيه نجاره ورشه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 78491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب حسانين منير محمد -  65

 فقط التصدير ليصبح واالستيراد الموبليات صناعه نشاط الغاء تم:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 76866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر طه محمود ايهاب -  66

 الموبليات صناعه النشاط ليصبح والتصدير االستيراد نشاط الغاء تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 91006   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد حسن حسام -  67

 الزراعيه االالت وتجاره التصدير النشاط ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 47873   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير   الحديدى  عوض حسن -  68

 موبليات صناعه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 60455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد السيد محمد -  69

 موبليات وتجاره

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 85715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد فتحي لنبي -  70

 سيارات غيار قطع وتجاره

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 85125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق تلميذ فكري عماد -  71

 موبليات صناعه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 70325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض الحسينى صبرى محمد -  72

 اويما طباعه وماكينه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو فهمي محمد فكري محمود -  73

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في واستيراد:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 75262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه السيد نبيل احمد -  74

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم

،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 86740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنباطي امين حسن محمد الرحمن عبد -  75

 والتصدير:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 71588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام الشربيني الغني عبد محمد احمد -  76

 6المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 57624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى محمود السيد عصام -  77

 تجاريه وتوكيالت عموميه ومقاوالت:  التأشير

 الغاء:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 14808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان طه عادل -  78

 فقط موبليات تجاره ليصبح والتصدير االستيراد

،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 86016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي سلطان الفتاح عبد محمد احمد -  79

 غذائيه مواد وتعبئه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 54412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادي ابراهيم محمد ايمن -  80

 بالجمله منزلية ادوات تجارة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 77036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبوسي محمد نعيم ايمن -  81

 حكوميه مقاوالت:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 75895   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد فوزي عالء -  82

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر عبده نبوي محمد -  83

 والتصدير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 93579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن بدر صبري لمياء -  84

 طبيه نظارات وبيع بصريات محل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 74424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان السيد محمد جمال محمد -  85

 تصدير:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 79635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه ابو ابراهيم مدحت باسم -  86

 تصدير:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 56484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان رجب محمد محمود -  87

 الكمبيوتر وخدمات االتصاالت وانظمه المراقبه وكاميرات والالسلكيه السلكيه الشبكات انظمه مستلزمات وتجاره:  التأشير

 التراخيص على الحصول بعد والحراسه االمن وخدمات الالسلكيه الكاميرات عدا فيما الكترونيه اجهزه وتجميع وصيانه واالنترنت

 االمنيه الموافقه في ورد لما طبقل الالزمه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 77036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبوسي محمد نعيم ايمن -  88

 حكوميه ومقاوالت تصدير النشاط اصبح تصدير ومكتب:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 64650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني ابراهيم حسن احمد -  89

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 84323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين بدر مصطفى علي انيس -  90

 عامه مقاوالت مكتب:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 85901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازقي السعيد محمد عاطف -  91

 بالتجزئه بقاله ليصبح والتصدير االستيراد الغاء:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 88609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيري الدسوقي محمد صبري محمد -  92

 وكرتون ورق مصنع:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 55454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد محمد السعود ابو -  93

 فقط بوتيك ليصبح والتصدير االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 80497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتبولي حامد نصر محمد -  94

 عقاري واستثمار عموميه مقاوالت على قاصر ليصبح الكهربائيه االجهزه نشاط الغاء:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 95261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو فهمي محمد فكري محمود -  95

 الصناعيه والتوريدات:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 64629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكامل السيد السيد مجدى -  96

 فقط التصدير ليصبح االستيراد الغاء تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 55575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم رزق ابراهيم -  97

 ومشتقاتها غذائيه ومواد كافتيريات واداره عامه ومقاوالت عقاري استثمار:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان اسماعيل الفتاح عبد سمر -  1

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 94052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه  محمد طاهر محمد -  2

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدي محمد شعبان محمد -  3

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 95271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل زيد ابو محمد محمد االء -  4

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاصي محمود احمد احمد فاطمه -  5

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 95305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين الشافي عبد احمد نصر احمد -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 95320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان السعيد سعد علي -  7

 خاص :التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 95335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان الفتاح عبد اشرف احمد -  8

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحكيم الدين علي ياسر -  9

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه العنين ابو العظيم عبد عمرو -  10

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 95384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار عبدالسالم عبدالرحمن اسامه -  11

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 95398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد فاضل احمد -  12

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 95409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطوي ابراهيم حامد حامد -  13

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد ابو زكريا حلمي محمد -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 95452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالي اليزيد ابو العبد اسماعيل -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 95456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيري مسلم صبري خالد -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد السيد محمد -  17

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد اسعد عزت محمد -  18

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 95526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناني محمد المتولي متولي -  19

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكري الرحيم عبد امير احمد -  20

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف هللا عبد يوسف احمد -  21

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95281   برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، جبريل علي علي فاتن -  22

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكبابجي التابعي سعد السيد -  23

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 95318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بربور زكي محمود عمرو -  24

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 95339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راجح ابراهيم عزت محمد -  25

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده ابو محمد محمد معتز -  26

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح فتحي مجدي هيثم -  27

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 95380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي ابراهيم محمد احمد محمد -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 95239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود هاشم ابراهيم هشام -  29

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 95431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زواله نصر علي محمد عادل محمد -  30

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباري عبد متولي علي الرحمن عبد -  31

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 95460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر صالح مبارك رضا محمد -  32

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغدادي احمد عطيه المقصود عبد هاني -  33

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد عوض عبده محمد -  34

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحر مصطفي عمر مصطفي -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 يختار وفي 95516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل محمد محمد رضا -  36

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 95522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي احمد محمد ساره -  37

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 73424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصري طه احمد هاني -  38

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني محمد الحميد عبد نجيب محمد الحميد عبد -  39

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالي صبح ابراهيم علي محمد -  40

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لواطي العال عبد فيصل احمد -  41

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 95309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواح رجب محمد الشريف نور -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 95321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خليل جمعه سعيد -  43

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم الباري عبد الجيد عبد وائل -  44

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا البازالباز صبحي احمد -  45

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوارب عبدالغني احمد حامد طاهر -  46

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 95391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد الشهاوي الشربيني سمير الشربيني -  47

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 95399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمود محمود علي -  48

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 95416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان صابر عبدالرحمن عبدالرحمن -  49

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 اريخت وفي 95435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد فاروق رغيد -  50

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنباطي جمعه ايمن امين -  51

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 95454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد هللا عبد فتحي باتعه -  52

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد عبده محمد بكري عبير -  53

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدميري محمد محمد محمد -  54

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العناني محمد امام امام حسام -  55

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 95525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي اسماعيل رمضان صبري -  56

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 95277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البصاص محمد الداودي السيد عبدالرحمن -  57

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 95269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام احمد عبدالناصر عبدالرحمن -  58

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95284   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب محمد محمد محمد -  59

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو السعيد زيد ابو محمد -  60

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشري احمد نعيم محمد سمير -  61

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 95298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي الرحيم عبد رمضان محمد -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 90338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد البسيوني السيد يوسف -  63

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 95340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سماحه احمد محمد عوض احمد -  64

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد مصطفى العزيز عبد عطيه -  65

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمود السيد السيد -  66

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 95407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل كامل منير حسام -  67

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 95457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبل عبدالمنعم عبدالقادر ابراهيم -  68

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاصمي محمد باهلل المعتز احمد -  69

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب امين سعد صادق -  70

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 79635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه ابو ابراهيم مدحت باسم -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 95518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالكي احمد السيد حسن -  72

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 95517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين طه خليل غفران -  73

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95248   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل قاسم جابر فاطمه -  74

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 83346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود ابو مسعد الحسيني هللا عبد -  75

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 95297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطرابيلي جاد مصطفى مجدي مصطفى -  76

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 95316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العز ابو مسعد حسن بوسي -  77

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 95334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم احمد رفيق محمد -  78

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 95329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر عبدالحميد شعبان مهدي -  79

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشربيني محمد الشربيني -  80

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 95396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابوعطايا طه محمد جمال)  السيارات زيوت لتجاره عطايا ابو -  81

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715

 الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 95394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االكرادي مصطفى يوسف مصطفى -  82

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 95412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فشور طه ابراهيم محمد -  83

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 95417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شربيني ابو الشربيني احمد مروه -  84

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 95421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلمي عوض السعيد احمد -  85

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 95423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصف ابراهيم محمد عبدالمجيد السيد -  86

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 95451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد الحسيني خالد -  87

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر عبده نبوي محمد -  88

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 95501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيحه محمد السيد الدسوقي ابراهيم يحيى -  89

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 95503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشري عبده ابراهيم محمد -  90

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 95507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل سادات مصطفي محمد -  91

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 95509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حامد احمد احمد -  92

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقزوق عبده طه محمد -  93

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95280   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده احمد سيد مسعد حسين بسمه -  94

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناد محمد المنعم عبد عبده اشرف -  95

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره محمد ابراهيم محمود -  96

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 95317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف طه محمد طارق نورهان -  97

 خاص: التأشير وصف

 تم20190709 تاريخ وفي 95330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  شعير مي اتيليه)  شعير العيسوي اسماعيل محمد مي -  98

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 95338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه احمد العليم عبد نور -  99

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 95377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم محمد محمود -  100

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 95379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده ابو رياض عادل محمد -  101

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 95419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغبي مختار علي مختار -  102

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 95422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد علي محمد -  103

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 95426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرح كامل محمد احمد سامح -  104

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 95458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكرته المتبولي محروس غاندي -  105

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صالح محمد علي السيد -  106

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الضويني محمد سعد محمد سعد -  107

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 95504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان علي ناصر احمد -  108

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 95502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران علي محمد اسالم -  109

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 95508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام سليمان جمال محمد -  110

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 95515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خوخ عرفه احمد رشدي احمد احمد -  111

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدي عبدالقادر احمد دعاء -  112

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 95270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اليماني حامد عادل محمد -  113

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 95273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسيلي احمد رضا وائل -  114

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 95122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشطوي رمضان محمد عمرو -  115

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 95314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الشامي اسماعيل حامد السيد محمد)  انترناشونال الشامي -  116

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 88849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر السيد محمد ايمن -  117

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنيدي مسعد احمد عيد -  118

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهر احمد سيد عبدالرازق كريم -  119

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسين مدحت ايمن -  120

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 95400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد فؤاد محرم -  121

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 95385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي جبر السيد السيد رضوى -  122

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 95404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نواره محمد عبدالرازق حسن -  123

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد حلمي محمد الغريب -  124

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي زينهم محمود محمد -  125

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدهللا الشربيني ابراهيم احمد -  126

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحروقي عبده عطا محمد -  127

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنشي عبدالسالم احمد محمود محمود -  128

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالقوي محمد نجالء -  129

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غراب حسن المعاطي ابو مجدي -  130

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 95520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب سالم علي السيد محمد -  131

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 61684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين عطا السيد رضا -  132

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 ختاري وفي 95533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير شلبي عبدالفتاح عبده -  133

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 95534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم محمد محمد سالم -  134

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 95272   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السندروسي عبده اسماعيل منى -  135

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللضام رشاد علي طارق -  136

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 71312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيال الشرقاوي عمر هللا عبد سالم -  137

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 95307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان سليمان السيد محمد احمد -  138

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 95327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاجوج حامد محمد اسامه -  139

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافي علي حسن علي صالح -  140

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهابي السيد زكريا علي -  141

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالي الرشيدي محمود محمد -  142

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 95403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن اسماعيل حلمي ياسر -  143

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 95408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا علي حسن السيد محمد -  144

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 95406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز المتولي عبدالسالم اميره -  145

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 95420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسيلي محمد محمد احمد -  146

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد مصطفى محمد فاطمه -  147

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصل محمد محمد جمال ايمان -  148

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 70820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبي خليل محمد محمد -  149

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي محمد ابراهيم مصطفي -  150

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 95505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الليثي المقصود عبد زكي سمير احمد -  151

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 95523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرجال ابو طه طه طه -  152

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 95527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنسي طه طه ربيع محمد االء -  153

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 95532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شالطه المجيد عبد محمد جهاد -  154

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190702 تاريخ وفي 95267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف المعاطي ابو محمد معاطي محمد -  155

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل عوض السيد عادل -  156

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمير العنين ابو الشبراوي مصطفى محمد -  157

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 95308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد حلمي محمد الغريب -  158

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة عنو تعديل تم20190708 تاريخ وفي 95325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصبري طه محمد اسامه -  159

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 95337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مسعد محمد محمود -  160

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد محمود عبدالرحيم احمد -  161

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حامد محمد رحمه -  162

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان عبدالفتاح صابر عبدالفتاح -  163

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 95382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعجني عبده شحاته وائل -  164

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 86012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فعص علي احمد احمد السيد السيد -  165

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 95413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزرقاوي محمد زكي احمد -  166

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 66166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو محمود ابراهيم طارق -  167

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور محمد وفيق محمد -  168

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 95453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوي محمد احمد ريهام -  169

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا اسماعيل احمد كمال هند -  170

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن راشد وليد احمد -  171

 خاص :التأشير

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 95498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرباصي ابراهيم عطوه ابراهيم ابراهيم -  172

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 95514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تل حسن حسن محمد عصام -  173

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 95528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق عطا مجدي حماده -  174

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد عاطف راضي عاطف -  175

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات محمد احمد سعديه -  176

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 95276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب احمد السيد عراقي ابراهيم -  177

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 95303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباري محمد محمود العزيز عبد محمد -  178

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 95310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي محمد جالل محمد -  179

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 95313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناني محمد طه رضا عرفان -  180

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 95322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل الشحات حماد بسام -  181

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 95341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد كمال شوقي عصام -  182

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد علي ناصف الفاروق عمر -  183

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 95381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد احمد محمد -  184

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 95397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عراقي طه محمد عادل هشام -  185

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 95411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر الهاللي المعاطي ابو الهاللي احمد -  186

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 83070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالموني عبده علي اسامه -  187

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد خالد محمد محمد -  188

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 86881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان محمود رافت عهود -  189

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان علي محمود حليم -  190

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلوي عوض البدوي نورا -  191

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 95510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطب صابرعلي رضا محمود -  192

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 95531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيطاني الشربيني محمد حسن -  193

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فياض محمد محمد دعاء -  194

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي محمد محمد محمد -  195

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 95301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنشن علي علي علي -  196

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 95319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلموش علي علي ازهار -  197

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 95326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رميح بدوي محمد مجدي -  198

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا عبده ابراهيم وليد -  199

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 95373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس محمد ربيع محمد مجدي محمد -  200

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 95375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيزه اسماعيل اسماعيل عبدالعزيز ندا -  201

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 95390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز محمد رمضان محمد احمد -  202

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 95428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني احمد الشربيني محمد -  203

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 95427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل مصطفى رمضان ايمان -  204

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيبه الخالق عبد الخالق عبد سعد عبده -  205

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافي موسى محمد ابراهيم -  206

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمبابي علي العربي السيد كريم -  207

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغلبان عبده رمضان احمد -  208

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 63051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناتي ابراهيم نعيم محمد نسرين -  209

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 74733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو بدوي رشاد محمد سمير -  210

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرمبه محمد الرازق عبد يحيى -  211

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه الفتوح ابو شوقي معتز -  212

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 94139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العميري محمد ناظم احمد -  213

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95289   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوي يوسف محمد يوسف -  214

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 95312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره ابو السعيد مسعد محمد -  215

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 95324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير السيد حسن عاطف -  216

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف مسعد حامد محمود -  217

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد موسى حسن العشماوي هللا عبد -  218

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه محمد الدين بدر تامر -  219

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 95378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحجوب الدسوقي عبدهللا الدسوقي -  220

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 95376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدغيدي احمد مختار محمد احمد -  221

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 95402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين خفاجي حسن ليلي -  222

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 95415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن محمد اسالم -  223

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 95429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم السيد انور محمد -  224

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد ابراهيم السالم عبد منال -  225

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 95459   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق منصور عبده منصور طاهر -  226

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه السيد محمد عزه -  227

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القن محمد عبدالفتاح اسالم -  228

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 95519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حمدي محمد السيد محمد -  229

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 95524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي ابراهيم ابراهيم محمد -  230

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي الرازق عبد فرحات الدين حسام -  231

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى السيد السيد رانا -  232

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 74137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل عوض السيد سامح محمد -  233

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه فرج رمضان احمد -  234

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 95304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادي عوض محمد السيد الهادي عبد -  235

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 95332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن ثروت محمد -  236

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 95332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن ثروت محمد -  237

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 95336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازي شعبان ابراهيم محمود -  238

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات خليل خليل محمد -  239

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 95383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار وهبه محمود تامر -  240

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 95405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تومه نصر محمد محمود -  241

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 65362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر الفتاح عبد الشاملي صالح -  242

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 91408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابو محمد حامد ابراهيم -  243

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 95455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالصمد محمد شيرين -  244

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السالم عبد مامون محمد رضا -  245

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن سامي حسن -  246

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 95500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم علي رمضان احمد -  247

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 95512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلمي حافظ سعد احمد -  248

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 95513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلماني محمود محمود محمد -  249

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو فهمي محمد فكري محمود -  250

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 95278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيطاني عبدالعزيز احمد احمد -  251

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 95274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته لطفي جمعه احمد -  252

 خاص: رالتأشي

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 95299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغازي الحي عبد السيد مختار -  253

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 95311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار طلبه رجب محمد فضيله -  254

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 95323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح صابر محمد باسم -  255

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد احمد مصطفى صابرين -  256

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا زرع شحاته محمد محمد احمد -  257

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد عوض زكريا يحي -  258

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 95395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبده محمد ياسر -  259

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 95401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبشيري احمد مصطفى السعيد عوض -  260

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 95414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني احمد علي حمدي محمد -  261

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق العظيم عبد محمود محمد -  262

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطي محمد محمود شريف -  263

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدري علي مجدي علي -  264

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 70506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب سالم حامد وليد -  265

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش طه محمد يوسف -  266

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدهم مصطفى رياض رانيا -  267

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 95521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيطه عبده حسانين حسانين محمد -  268

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 68927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا ابو ابراهيم محمد السيد الدين عالء -  269

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 95254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو حسن رافت طارق -  270

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 95286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسي مصطفى هللا عوض محمد وائل -  271

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 95302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزاله ابو محمد علي محمد -  272

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 95328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد علي سعد عبدالمجيد -  273

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 95333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين بدر متولي محمد محمود -  274

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلمي عطيه كمال محمد -  275

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 95374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات محمد علي نصر -  276

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 95386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر سعد نبيل السعيد -  277

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 95389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس احمد احمد زكي طارق -  278

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 95424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشي طه مسعد كريم -  279

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 95425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد صابر طارق -  280

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 95430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحالوي المتولي احمد احالم -  281

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 86740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنباطي امين حسن محمد الرحمن عبد -  282

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 95462   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا علي احمد رضا -  283

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سراج محمد عبده ربيع اشرف -  284

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 95506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى حسن رشاد درويش محمد -  285

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 85901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازقي السعيد محمد عاطف -  286

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 95266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غراب حسن حافظ محمد -  287

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 95268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عبده رزق حموده عالء -  288

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 95275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهار حسن عبدالرحمن عمر -  289

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 95306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنملي السيد محمد محمد -  290

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 95300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلماني الغريب محمد صالح محمد -  291

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 95315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ياسين ابو صبره محمد السيد -  292

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 95356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البساطي معوض عوض محمد عوض -  293

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 95359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو زكي كامل هادي -  294

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 95393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر ابو السيد محمد رضا محمد علي -  295

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 95392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده الشربيني محمد السيد -  296

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 95410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعيم السيد السيد رزق ناصر -  297

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي علي محمد احمد -  298

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم سمير سامر -  299

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 95448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح علي السعيد حسن خالد -  300

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 95474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل عوض السيد طه -  301

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبده محمود كامل محمد وليد -  302

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 95481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد توفيق محمد السيد -  303

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 95529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريدي عبده عبده ايهاب حكيم -  304

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 95530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي محمد نبيه اماني -  305

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   البرنسيسه: الى 81869 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  تاريخ فى  ،  -  1

   والتصدير لالستيراد الحره: الى 61745 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190702:  تاريخ فى  ،  -  2

 العقاري والتسويق للتطوير المالك معمار: الى 95256 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190703:  تاريخ فى  ،  -  3

   العقاريه المشروعات واداره

   الثقيله للمعدات الوطنيه: الى 58062 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190703:  تاريخ فى  ،  -  4

   الحاره باب عطاره: الى 85002 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190703:  تاريخ فى  ،  -  5

   وود اسما: الى 85778 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190704:  تاريخ فى  ،  -  6

   العموميه للمقاوالت المصريه: الى 28248 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190704:  تاريخ فى  ،  -  7

 (   تعديل)  سرفس هاي: الى 82594 رقمب المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190704:  تاريخ فى  ،  -  8

   زمزم: الى 83517 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190704:  تاريخ فى  ،  -  9

   والتصدير لالستيراد الحرمين: الى 95292 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  10

   OSYTREID اوسيتريد: الى 65283 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  11

   للمقاوالت حورس: الى 78449 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  12

   والتصدير لالستيراد االنجليزيه: الى 95276 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  13

   MAKKAH MOBILE موبايل مكه: الى 79259 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  14

   يوجد ال: الى 38433 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190708:  تاريخ فى  ،  -  15

   والتصدير للبقاله الطاووس: الى 62287 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ ىف  ،  -  16

   والتوريدات للمقاوالت ستار نيو: الى 89356 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190710:  تاريخ فى  ،  -  17

 محمد)  والتصدير لالستيراد الديب: الى 82235 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190710:  تاريخ فى  ،  -  18

 (   الديب محمود مسعد

   دحله ابراهيم محمد سعد محمد: الى 70097 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190710:  تاريخ فى  ،  -  19

   Modelli موديلي: الى 83242 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  20

   العموميه للمقاوالت سرفس هاي: الى 82594 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  21

   والتصدير ستيرادلال وود جولدن: الى 95265 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   للتصدير النوجا: الى 73318 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  23

 محمد)  والتصدير لالستيراد المغربي: الى 88189 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  24

 (   يوسف المغربي يوسف

   والتصدير لالستيراد زمزم: الى 83517 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  25

   العامه للمقاوالت الحوت: الى 91668 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  26

 EGYPTIAN للتصدير لوت ايجيبشن: الى 85762 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  27

LUTE   

   العامه للمقاوالت الهمامي: الى 94472 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190714:  تاريخ فى  ،  -  28

   اللؤلؤه: الى 94636 مبرق المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190714:  تاريخ فى  ،  -  29

 الميكانيكيه لالساسات اف ام يو: الى 85314 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190715:  تاريخ فى  ،  -  30

   UMF Mechanical Foundations البحريه واالعمال

   TOP FOOD االغذيه قمه: الى 64395 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190716:  تاريخ فى  ،  -  31

   شولح حسن علي زكريا: الى 44749 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  32

 حسن علي)  السياحي المبشر فندق: الى 28315 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  33

 (   المبشر

   الصياد مصطفى احمد رمضان عادل: الى 61850 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  34

   يوجد ال: الى 39403 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  35

   يوجد ال: الى 85125 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190721:  تاريخ فى  ،  -  36

   التمور وتوزيع لتجاره السيف مؤسسه: الى 90778 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190721:  تاريخ فى  ،  -  37

   والتصدير لالستيراد الفرسان: الى 64791 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  38

   ورلد وود مصنع: الى 64629 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  39

 محمد محمد)  للزجاج العزبي مصنع: الى 70820 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  40

 (   العزبي خليل

   محمد عطيه محمد هللا عبد: الى 59914 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  41

   ام ليفر: الى 71588 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  42

 ولتخليص والتصدير لالستيراد النهار: الى 57624 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  43

 (   تعديل)  التجاريه والتوكيالت العامه والمقاوالت الجمركي

   I BED االسفنجيه للصناعات بد اي: الى 93563 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  44

   والتصدير الجمركي للتخليص هانو: الى 79848 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  45

   موتورز العمده: الى 95371 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  46

   mk كي ام: الى 87040 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  47



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   العامه للمقاوالت رونق: الى 84323 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  48

  نيتوركس يوبيكويتي اوتورن: الى 56484 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  49

autorun ubiquiti networks   

 والمقاوالت والتصدير لالستيراد النهار: الى 57624 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  50

   العموميه

 والمقاوالت العقاري ارلالستثم الدانه: الى 55575 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  51

   ومشتقاتها الغذائيه والمواد الكافتيريات واداره

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190701 تاريخ وفى ،   15131:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  السعيد واخيه عمار احمد عبدالفتاح   - 1

 2019 لسنه 169 برقم مسجل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32699 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20190702 تاريخ وفى ،   41795:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه   الدين حسام  العظيم عبد السيد   - 2

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32704 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190704 تاريخ وفى ،   44086:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاه  و   بحيرى زكريا  شريف   - 3

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32716 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   44086:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكتها  و  منصور  خديجه   - 4

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32716 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20190722 تاريخ وفى ،   93900:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الطرابيلي حسن جمعه محمد ياسر   - 5

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32750 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   70141:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته عرفات رضا   - 6

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32759 رقم محو بأمر شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20190702،   تاريخ وفي 57197، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه الحق عبد طه عطيه عادل -  1

  جنيه  750000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190707،   تاريخ وفي 89460، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه المتبولي محمد مختار ايمن -  2

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم 20190716،   تاريخ وفي 56061، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الصباغ مسعد مسعد خلفاء -  3

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

 رأس تعديل تم 20190718،   تاريخ وفي 86606، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عسل علي الوهاب عبد ياسر -  4

  جنيه  3498000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 المال رأس تعديل تم 20190718،   تاريخ وفي 79363، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه رخا فتحي يوسف ايمن -  5

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

 رأس تعديل تم 20190721،   تاريخ وفي 53423، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته عيسى محمد جابر هاني -  6

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

 رأس تعديل تم 20190721،   تاريخ وفي 53423، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته عيسى محمد جابر هاني -  7

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

 رأس تعديل تم 20190721،   تاريخ وفي 66734، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الخير ابو محمد الدين سيف -  8

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 المال رأس تعديل تم 20190725،   تاريخ وفي 47140، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه النشار مسعد احمد عالء -  9

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

 رأس تعديل تم 20190725،   تاريخ وفي 47140، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه النشار مسعد احمد عالء -  10

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 20190725،   تاريخ وفي 66609، برقم قيدها سبق ،  تعاونية جمعية بدمياط والتعمير لالنشاء االنتاجيه التعاونيه الجمعيه -  11

  جنيه  20000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 92262    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه امين محمد -  1

 عبدالخالق علي ابراهيم خالد/  بملك - االداري الدور 49 عقار المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 تم 20190716 تاريخ وفي 90499    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  تعديل)  وشريكتها الغيطاني فهمي زكي سمر -  2

  الغيطاني فهمي زكي/  ملك الغاب كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشريكتها الغيطاني فهمي زكي سمر)  الغذائيه والمواد الحبوب وتوريد للنقل الغيطاني -  3

  الغيطاني فهمي زكي/  ملك الغاب كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 90499

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 34029    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه االلفي محمد سالمه -  4

 الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والتصدير المعادن وتشكيل خراطه النشاط ليصبح االستيراد الغاء  تضامن شركة ، وشركاه الحق عبد طه عطيه عادل -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 57197   برقم قيدها سبق  ، الكمبيوتر عدا والتوريدات

 والكبائن السيارات غيار وقطع السيارات وتوريد تجاره  تضامن شركة ،(  تعديل)  وشركاه الطحان محمد احمد محمود -  2

 شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 66168   برقم قيدها سبق  ، ديروالتص المستعمله والمواتيير

 تضامن

 والمواتيير والكبائن السيارات غيار وقطع السيارات وتوريد تجاره  تضامن شركة ، وشريكه الطحان محمد احمد محمود -  3

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 66168   برقم قيدها سبق  ، والتصدير المستعمله

 سبق  ، الغذائيه والمواد والغالل الحبوب وتوريد نقل مكتب  تضامن شركة ،(  تعديل)  وشريكتها الغيطاني فهمي زكي سمر -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 90499   برقم قيدها

 وتوريد نقل مكتب  تضامن شركة ،(  وشريكتها الغيطاني فهمي زكي سمر)  الغذائيه والمواد الحبوب وتوريد للنقل الغيطاني -  5

 شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 90499   برقم قيدها سبق  ، الغذائيه والمواد والغالل الحبوب

 تضامن

 53423   برقم قيدها سبق  ، فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء  تضامن شركة ، وشريكته عيسى محمد جابر هاني -  6

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي

 53423   برقم قيدها سبق  ، فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء  تضامن شركة ، وشريكته عيسى محمد جابر هاني -  7

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم قيدها سبق  ، فقط التصدير ليصبح االتستيراد نشاط الغاء تم  تضامن شركة ، وشريكه النشار مسعد احمد عالء -  8

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 47140

   برقم قيدها سبق  ، فقط التصدير ليصبح االتستيراد نشاط الغاء تم  بسيطة توصية ، وشريكه النشار مسعد احمد عالء -  9

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 47140

 قيدها سبق  ، التجاريه التصديروالتوكيالت ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم  بسيطة توصية ، وشريكه سريه احمد احمد اسالم -  10

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 77923   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85532   برقم قيدها سبق ،(  تعديل)  وشريكيه سالمه احمد حامد حامد -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190715 تاريخ وفي 85532   برقم قيدها سبق ، وشريكه سالمه احمد حامد حامد -  2

 تضامن شركة: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190725 تاريخ وفي 47140   برقم قيدها سبق ، وشريكه النشار مسعد احمد عالء -  3

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سعد محمد محمد: الى 58718 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190703:  تاريخ فى  ،  -  1

 شتا الحسيني سعد محمد احمد وشريكه شتا الحسيني

 محمد احمد محمود: الى 66168 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190704:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه الطحان

 محمد احمد دعاء: الى 85617 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190708:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاها البرمبالي

 دمحم مسعد الغفار عبد: الى 51089 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190710:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه طرابيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 خليل عبدالقادر اسامه: الى 44651 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190714:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكه الدبسي

 سالمه احمد حامد حامد: الى 85532 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190715:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشريكه

 احمد حامد حامد: الى 85532 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190715:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكه سالمه

 وتوريد للنقل الغيطاني: الى 90499 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190716:  تاريخ فى  ،  -  8

 ( وشريكتها الغيطاني فهمي زكي سمر)  الغذائيه والمواد الحبوب

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد محمد -  1

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد محمد -  2

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد محمد -  3

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد احمد -  4

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد احمد -  5

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد احمد -  6

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد -  7

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد -  8

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد -  9

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  نبهان صادقى فتحي مكرم -  10

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  نبهان صادقى فتحي مكرم -  11

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  نبهان صادقى فتحي مكرم -  12

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد محمد -  13

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد محمد -  14

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد محمد -  15

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد احمد -  16

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد احمد -  17

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد احمد -  18



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)  متضامن شريك  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد -  19

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)  متضامن شريك  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد -  20

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)  متضامن شريك  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد -  21

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)  شريك و مدير  تضامن شركة  نبهان صادقى فتحي مكرم -  22

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)  شريك و مدير  تضامن شركة  نبهان صادقى فتحي مكرم -  23

 58718   برقم    20190703:  تاريخ ،(  الشريك خروج)  شريك و مدير  تضامن شركة  نبهان صادقى فتحي مكرم -  24

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد محمد -  25

 58718   قمبر    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد محمد -  26

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد محمد -  27

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد احمد -  28

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد احمد -  29

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد احمد -  30

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد -  31

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد -  32

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين قيعوالتو االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد -  33

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  نبهان صادقى فتحي مكرم -  34

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  نبهان صادقى فتحي مكرم -  35

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  نبهان صادقى فتحي مكرم -  36

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد محمد -  37

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد محمد -  38

 58718   برقم    20190703



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد محمد -  39

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد احمد -  40

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد احمد -  41

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد احمد -  42

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد -  43

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد -  44

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  شتا الحسيني سعد محمد -  45

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  نبهان صادقى فتحي مكرم -  46

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  نبهان صادقى فتحي مكرم -  47

 58718   برقم    20190703

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  نبهان صادقى فتحي مكرم -  48

 58718   برقم    20190703

 66168   برقم    20190704:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد -  49

 66168   برقم    20190704:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد -  50

   برقم    20190704:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد محمود -  51

66168 

   برقم    20190704:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد محمود -  52

66168 

   برقم    20190704:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد احمد -  53

66168 

   برقم    20190704:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد احمد -  54

66168 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد -  55

 66168   برقم    20190704

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد -  56

 66168   برقم    20190704



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد محمود -  57

 66168   برقم    20190704

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد محمود -  58

 66168   برقم    20190704

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد احمد -  59

 66168   برقم    20190704

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد احمد -  60

 66168   برقم    20190704

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد -  61

 66168   برقم    20190704

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد -  62

 66168   برقم    20190704

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الطحان ابراهيم حمدم احمد محمود -  63

 66168   برقم    20190704

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد محمود -  64

 66168   برقم    20190704

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد احمد -  65

 66168   برقم    20190704

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الطحان ابراهيم محمد احمد احمد -  66

 66168   برقم    20190704

 بكافه والرهن االقتراض عقود كافه على التوقيع له ويحق  شريك و مدير  تضامن شركة  لبهان ابو احمد السعيد اسامه -  67

 الخاصه الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعها

   برقم    20190704:  تاريخ ، الغير كفاله وحق الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل في الحق وله بذلك

78136 

 وغير الحكوميه الجهات جميع امام منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  لبهان ابو السعيد محمد -  68

 امور لتيسير اختصاصاته بعض او كل في الشركاء من ايا توكيل في الحق الشركه ولمدير البنوك كافه مع والتعامل الحكوميه

 وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافه انواعها بكافه والرهن االقتراض عقود كافه على التوقيع له ويحق  الشركه

 البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل في الحق وله بذلك الخاصه الحكوميه وغير الحكوميه الجهات كافه امام الغير او للنفس

 87062   برقم    20190704:  تاريخ ، الغير كفاله وحق الغير او

 والثاني االول الطرفين مع والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الرازق عبد محمد محمد عاشور هنداوي -  69

 85617   برقم    20190708:  تاريخ ، منفردين وا مجتمعين

 والثاني االول الطرفين مع والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الرازق عبد محمد محمد عاشور هنداوي -  70

 85617   برقم    20190708:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين

   برقم    20190708:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الحنطور ابراهيم الفتوح ابو احمد ايهاب -  71

40146 

   برقم    20190708:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الحنطور ابراهيم الفتوح ابو احمد ايهاب -  72

40146 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190708:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  الغرباوى السيد مصطفى امل -  73

40146 

   برقم    20190708:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  الغرباوى السيد مصطفى امل -  74

40146 

    20190708:  يختار ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الحنطور ابراهيم ابوالفتوح احمد/  المهندس -  75

 40146   برقم

    20190708:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الحنطور ابراهيم ابوالفتوح احمد/  المهندس -  76

 40146   برقم

   برقم    20190708:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الحنطور ابراهيم الفتوح ابو احمد ايهاب -  77

40146 

   برقم    20190708:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الحنطور ابراهيم الفتوح ابو احمد ايهاب -  78

40146 

   برقم    20190708:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  الغرباوى السيد مصطفى امل -  79

40146 

   برقم    20190708:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  الغرباوى السيد مصطفى امل -  80

40146 

    20190708:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الحنطور ابراهيم ابوالفتوح احمد/  المهندس -  81

 40146   برقم

    20190708:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الحنطور ابراهيم ابوالفتوح احمد/  المهندس -  82

 40146   برقم

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  الحنطور ابراهيم الفتوح ابو احمد ايهاب -  83

 40146   برقم    20190708

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحنطور ابراهيم الفتوح ابو احمد ايهاب -  84

 40146   برقم    20190708

    20190708:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  الغرباوى السيد مصطفى امل -  85

 40146   برقم

    20190708:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  الغرباوى السيد مصطفى امل -  86

 40146   برقم

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  الحنطور ابراهيم ابوالفتوح احمد/  المهندس -  87

 40146   برقم    20190708

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحنطور ابراهيم ابوالفتوح احمد/  المهندس -  88

 40146   برقم    20190708

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  طرابيه مسعد الغفار عبد مصطفى -  89

 51089   برقم    20190710

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  طرابيه مسعد الغفار عبد مصطفى -  90

 51089   برقم    20190710



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  طرابيه مسعد الغفار عبد مصطفى -  91

 51089   برقم    20190710

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  طرابيه مسعد الغفار عبد مصطفى -  92

 51089   برقم    20190710

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم الحسيني سعيد هاني -  93

 51089   برقم    20190710

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم الحسيني سعيد هاني -  94

 51089   برقم    20190710

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  يمابراه الحسيني سعيد هاني -  95

 51089   برقم    20190710

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم الحسيني سعيد هاني -  96

 51089   برقم    20190710

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  طرابيه مسعد الغفار عبد -  97

 51089   برقم    20190710

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  طرابيه مسعد الغفار عبد -  98

 51089   برقم    20190710

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  طرابيه مسعد الغفار عبد -  99

 51089   برقم    20190710

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  طرابيه مسعد الغفار عبد -  100

 51089   برقم    20190710
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 76777   برقم

:  تاريخ ، الشيكات على التوقيع حق له  ادارة مجلس رئيس نائب  تعاونية جمعية  حسن ابو محمد طه الدين عالء -  185

 76777   برقم    20190718

    20190718:  تاريخ ، الشيكات على التوقيع حق له  الجمعيه سكرتير  تعاونية جمعية  مي محمد احمد علي رؤوف -  186

 76777   برقم

    20190718:  تاريخ ، الشيكات على التوقيع حق له  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  مي محمد احمد محمد نجالء -  187

 76777   برقم

   برقم    20190718:  تاريخ ، مجتمعين االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  ستيته السيد عوض رضي -  188

86606 

   برقم    20190718:  تاريخ ، مجتمعين االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عسل علي الوهاب عبد ياسر -  189

86606 

   برقم    20190718:  تاريخ ، مجتمعين االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  البشبيشي قاسم احمد السيد -  190

86606 

 86606   برقم    20190718:  تاريخ ، مجتمعين االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  العبد رزق علي علي -  191

   برقم    20190718:  تاريخ ، مجتمعين االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  ستيته السيد عوض رضي -  192

86606 

   برقم    20190718:  تاريخ ، مجتمعين االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عسل علي الوهاب عبد ياسر -  193

86606 

   برقم    20190718:  تاريخ ، مجتمعين االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  البشبيشي قاسم احمد السيد -  194

86606 

 86606   برقم    20190718:  تاريخ ، مجتمعين االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  العبد رزق علي علي -  195

 دون الرابع الطرف مع مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  ستيته السيد عوض رضي -  196

 باسم البنوك من االقتراض لهم يحق وال التصرف انواع بكافه الشركه اصول في التصرف لهم يحق وال االخرى للطراف الرجوع

    20190718:  تاريخ ، المال راس من% 51 عن تقل ال بنسبه وذلك الشركاء اغلبيه موافقه بعد اال الرهن وال البيع وال الشركه

 86606   برقم

 دون الرابع الطرف مع مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عسل علي الوهاب عبد ياسر -  197

 باسم البنوك من االقتراض لهم يحق وال التصرف انواع بكافه الشركه اصول في التصرف لهم يحق وال االخرى للطراف الرجوع

    20190718:  تاريخ ، المال راس من% 51 عن تقل ال بنسبه وذلك الشركاء اغلبيه موافقه بعد اال الرهن وال البيع وال الشركه

 86606   برقم

 دون الرابع الطرف مع مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  البشبيشي قاسم احمد السيد -  198

 باسم البنوك من االقتراض لهم يحق وال التصرف انواع بكافه الشركه اصول في التصرف لهم يحق وال االخرى للطراف الرجوع

    20190718:  تاريخ ، المال راس من% 51 عن تقل ال بنسبه وذلك الشركاء اغلبيه موافقه بعد اال الرهن وال البيع وال الشركه

 86606   برقم

 الرجوع دون الرابع الطرف مع مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  العبد رزق علي علي -  199

 الشركه باسم البنوك من االقتراض لهم يحق وال التصرف انواع بكافه الشركه اصول في التصرف لهم يحق وال االخرى للطراف
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 96 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    20190718:  تاريخ ، المال راس من% 51 عن تقل ال بنسبه وذلك الشركاء اغلبيه موافقه بعد اال الرهن وال البيع وال

86606 

 مع فقط مجتمعين التوقيع حق وله مجتمعين االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  ستيته السيد عوض رضي -  200

 االقتراض لهم يحق وال التصرف عانوا بكافه الشركه اصول في التصرف لهم يحق وال  االطراف لباقي الرجوع دون االول الطرف

:  تاريخ ، المال راس من% 51 عن تقل ال بنسبه وذلك الشركاء اغلبيه موافقه بعد اال الرهن وال البيع وال الشركه باسم البنوك من

 86606   برقم    20190718

 مع فقط مجتمعين التوقيع حق وله مجتمعين االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  عسل علي الوهاب عبد ياسر -  201

 االقتراض لهم يحق وال التصرف انواع بكافه الشركه اصول في التصرف لهم يحق وال  االطراف لباقي الرجوع دون االول الطرف

:  تاريخ ، المال راس من% 51 عن تقل ال بنسبه وذلك الشركاء اغلبيه موافقه بعد اال الرهن وال البيع وال الشركه باسم البنوك من

 86606   برقم    20190718

 مع فقط مجتمعين التوقيع حق وله مجتمعين االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  البشبيشي قاسم احمد السيد -  202

 االقتراض لهم يحق وال التصرف انواع بكافه الشركه اصول في التصرف لهم يحق وال  االطراف لباقي الرجوع دون االول الطرف

:  تاريخ ، المال راس من% 51 عن تقل ال بنسبه وذلك الشركاء اغلبيه موافقه بعد اال الرهن وال البيع وال الشركه باسم البنوك من

 86606   برقم    20190718

 الطرف مع فقط مجتمعين التوقيع حق وله مجتمعين االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  العبد رزق علي علي -  203

 من االقتراض لهم يحق وال التصرف انواع بكافه الشركه اصول في التصرف لهم يحق وال  االطراف لباقي الرجوع دون االول

:  تاريخ ، المال راس من% 51 عن تقل ال بنسبه وذلك الشركاء اغلبيه موافقه بعد اال الرهن وال البيع وال الشركه باسم البنوك

 86606   برقم    20190718

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  العجمى عبده محمد السيد محمد -  204

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  العجمى عبده محمد السيد محمد -  205

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  العجمى عبده محمد السيد محمد -  206

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او عينمجتم والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  العجمى عبده محمد السيد محمد -  207

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  العجمى عبده محمد السيد محمد -  208

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  العجمى عبده محمد السيد محمد -  209

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حبق زكريا لطفى احمد -  210

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حبق زكريا لطفى احمد -  211

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حبق زكريا لطفى احمد -  212

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حبق زكريا لطفى احمد -  213

 66840   برقم    20190721
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:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حبق زكريا لطفى احمد -  214

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حبق زكريا لطفى احمد -  215

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  العجمى عبده محمد السيد محمد -  216

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  العجمى عبده محمد السيد محمد -  217

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  العجمى عبده محمد السيد محمد -  218

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  العجمى عبده محمد السيد محمد -  219

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  العجمى عبده محمد السيد محمد -  220

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  العجمى عبده محمد السيد محمد -  221

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حبق زكريا لطفى احمد -  222

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حبق زكريا لطفى احمد -  223

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حبق زكريا لطفى احمد -  224

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حبق زكريا لطفى احمد -  225

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حبق زكريا لطفى احمد -  226

 66840   برقم    20190721

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حبق زكريا لطفى احمد -  227

 66840   برقم    20190721
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   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  
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