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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 احذيه تجاره عن 95757 برقم 20190829 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طعيمه محمد جالل هادي -  1

 طعيمه محمد جالل هاني/  ملك - بالزا الصياد برج النيل كورنيش شارع اول قسم:  بجهة ، بالتجزئه

 مكتب عن 95632 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق محمود عطيه تامر -  2

 والده ملك السوالم:  بجهة ، االمنيه الموافقه بموجب الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما)  حفالت

 مخبز عن 95670 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض ابو محمد زكريا اشرف -  3

 ونس احمد عبده فتحيه/  ملك الفنار شارع - البرج عزبه:  بجهة ، قراميش

:  بجهة ، بقاله عن 95577 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البلقاسي احمد عطيه ايمن -  4

 والنسيج للغزل دمياط بشركه العاملين اسكان - اول قسم

 صيانه عن 44705 برقم 20190806 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي السيد العزيز عبد طارق -  5

 بملكه - متر 100 مساحه -28،26،24 ورشه 45 رقم هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا:  بجهة ، نجاره معدات

 اتيليه عن 95667 برقم 20190821 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم جمعه جمعه شاكر عدلي -  6

 الغني عبد علي علي محمد/  ملك الصفوه مول - النيل كورنيش شارع - اول قسم:  بجهة ، افراح فساتين

 تصميم عن 95679 برقم 20190822 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق ابراهيم زكريا جهاد -  7

:  بجهة ، التجفيف مشاريع واداره بها الخاصه الصيانات وعمل الزراعيه والمنتجات واالسمده االخشاب مجففات تنفيذ على واشراف

 عرنسه الفتاح عبد السالم عبد عصام/  ملك 45/36 قطعه - السادسه المجاوره - الرابع الحي - الجديده دمياط

 مقاوالت عن 95549 برقم 20190801 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه علي ابراهيم محمد -  8

 الميكانيكيه واالنشاءات القياس واجهزه االنترنت عدا فيما االلكترونيه االالت وصيانه غيار قطع وتوريد المعدات وصيانه

 البطيخ كفر. م خليفه االتربي علي ابراهيم/  ملك - البطيخ كفر:  بجهة ، للداخل عماله وتوريد والكهروميكانيك

 عن 95548 برقم 20190801 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سويلم ابراهيم سويلم زكريا هاني -  9

 5/12 قطعه المركزيه الجديده دمياط:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 الفقرهو 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد

 شاهين ابراهيم محمد محمد/  ملك - 4 مكتب

 مكتب عن 95689 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البوهي صالح رجب شيماء -  10

 ابراهيم صالح رجب/  ملك - فارسكور الروضه:  بجهة ، االمنيه للموافقه طبقا(  االنترنت عدا فيما) ) الكترونيه مواقع تصميم

 البوهي

 عن 95718 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم الهجرسي حمدي سمير عامر -  11

 سليم الهجرسي حمدي ماهر/ ملك - هللا عبد الخولي ميت:  بجهة ، بالجمله والغالل الحبوب تجاره

 ادوات محل عن 95751 برقم 20190829 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا كرم محمد محمد عادل -  12

 الغيط ابو عبدالهادي عبدالهادي/  ملك - الزرقا السرو:  بجهة ، منزليه

 تجاره عن 95583 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنسي حسن عزت محمد عزت -  13

 بملكه - النصارى غيط:  بجهة ، جاهزه مالبس

 95649 برقم 20190819 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان عبدالفتاح عبدالعاطي الدين عالء -  14

 فهيم عبدالعليم زكيه/  ملك - الكبير المسجد بجوار التوفيقيه:  بجهة ، الحبوب وتغليف وتعبئه ارز مضرب عن
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 95591 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمام ابراهيم محمد البدوي السيد -  15

 العيسوي عبدالسالم حمدي بشره/  ملك - الشباب مركز بجوار النهضه عزب:  بجهة ، استرجي

 عن 95581 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معروف الحميد عبد محمود محمد -  16

 الديب محمد علي الهام/  ملك البرج عزبه طريق - درغام الشيخ:  بجهة ، تصدير مكتب

 بجهة ، مكتبه عن 95687 برقم 20190822 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى محمد رجب سوسن -  17

 طبل الدين صفاء محمد/  ملك السمكيه الثروه شارع - برجال عزبه: 

 منجد عن 95701 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل السعيد محمد محمد سعد -  18

 عكاشه حامد احمد عزه/  ملك - الشحطور سمير شارع النصارى غيط:  بجهة ، افرنجي

 ادوات عن 95555 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فولي حسين محمد عزيزه -  19

 العدوي احمد عالء/  ملك المدينه مجلس خلف الجمعيه ميدان - البطيخ كفر:  بجهة ، منزليه

 ورشه عن 95713 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد محمد راشد محمد -  20

 رفاعي متولي محمد حبيبه/  ملك - البلد سعد كفر:  بجهة ، الموبليات لصناعه نجاره

 95726 برقم 20190827 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللبان ابراهيم علي جميل اشرف عبدهللا -  21

 ندا عبدالغفار محمد عبدالمنعم شهاب/  ملك - الجديد الموقف بجوار سعد كفر:  بجهة ، سريعه مأكوالت مطعم عن

 ادوات عن 95746 برقم 20190829 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن محمود جوده احمد -  22

 شره عبده السعيد عبدالرازق محمد/  ملك - داود عبدالوهاب شارع فارسكور:  بجهة ، منزليه

 95686 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهدى ابو الرازق عبد امين الرازق عبد -  23

 سليم السيد السعيد السيد/  ملك السريع الطريق - الجديده المحطه - البطيخ كفر:  بجهة ، تصدير مكتب عن

 مالبس تجاره عن 95738 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي سيد صبري حسن -  24

 محمد هاشم محمد علي/  ملك - النيل كورنيش شارع االعصر - رابع قسم:  بجهة ، جاهزه

 عن 95668 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزناتي محمود محمد محسن سامح -  25

 عثمان كامل مسعد مايسه/  ملك - السياله:  بجهة ، بقاله تجاره

 بقاله عن 95753 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر الجواد عبد علي عنتر مريم -  26

 الفحله يوسف رشاد محمد/  ملك - السرو:  بجهة ، تموينيه

 مكتب عن 95608 برقم 20190807 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر الشرباصي محمد محمد -  27

 عبدالمجيد احمد عبدالمجيد اسالم/  ملك - الميناء طريق - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، تصدير

 ورشه عن 63582 برقم 20190807 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين جمعه حسين ابراهيم -  28

 بملكه - متر 100 مساحه 51 هنجر 14 رقم ورشه لالثاث دمياط مدينه شطا:  بجهة ، موبليات صناعه

 95684 برقم 20190822 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوي محمد حلمي حلمي الزهراء فاطمه -  29

 محمد طارق/  بملك 4 - 90 - 36 قطعه 3 منطقه السادسه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، العزل مواد تجاره عن

 عيد احمد البيومي

 اداره عن 69179 برقم 20190821 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغضبان احمد رضا محمد -  30

 محمد احمد رضا/  ملك - بصل مقهى بجوار الوفا ابو شارع - ثالث قسم:  بجهة ، بالوقود السيارات وتموين خدمه محطات

 الغضبان

 مكتب عن 95560 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماشه ابو مختار رافت شادي -  31

 الحفناوي علي ايمن نهال/  ملك االستاد خلف - الجمل ارض - اول قسم:  بجهة ، تصدير
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 ورشه عن 95558 برقم 20190804 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزالط ابراهيم فاروق عبير -  32

 بملكها - متر 100 مساحه 28 ورشه 43 هنجر لالثاث دمياط مدينه شطا:  بجهة ، موبليات زجاج تقطيع

 عن 95625 برقم 20190815 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين محمد السيد السيد حارس -  33

 عيد الفتاح عبد الحي عبد امال/  ملك البخاري كوبري شارع - الزرقا:  بجهة ، داخلي رحالت مكتب

 ، خرده عن 95692 برقم 20190825 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازي علي علي طه علي -  34

 سليمان مسعد محمد زينب/  ملك - فارسكور حجاجه:  بجهة

 تجاره عن 95741 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب كامل مصطفى محمد -  35

 رجب محمد كامل مصطفى/  ملك البرج عزبه اول السوق شارع - البرج عزبه:  بجهة ، حبوب

 مكبس عن 95682 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وفا ابو محمد فاروق السيد -  36

 غنيم المتولي حامد فاديه/  ملك - الصحابه مسجد بجوار - السياله مساكن - السياله:  بجهة ، حراري

 تجاره عن 95743 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالموني علي عبده عاطف -  37

 بملكه - بشطا الجمله سوق شطا:  بجهة ، بالتجزئه وفاكهه خضار

 ورشه عن 95747 برقم 20190829 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي عبدالمقصود سالمه علي -  38

 ايوب احمد محمد احمد/  ملك - المرابعين كفر راشد عزبه الغاب كفر:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره

 صاله عن 95619 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقي محمود مدبولي اسالم -  39

 البردويلي التابعي حسين محمد/  ملك - الغاز شركه اعلى هنديه ابو ارض ثان قسم:  بجهة ، جيم

 موبليات تجاره عن 95648 برقم 20190819 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهيب عبده كمال ايمن -  40

 الزيني حسن عزب جميله/  ملك - البرج عزبه طريق الخياطه:  بجهة ،

 صناعه عن 95574 برقم 20190805 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صميده محمد عبدالغني سمير -  41

 صميده عبدالغني اسماعيل/  ملك - الحاجه زجاج بجوار العلوي الكوبري بجوار رابع قسم:  بجهة ، انتريهات

 ادوات محل عن 95580 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللضام طاهر حمدي وليد -  42

 البطيخ كفر. م  اللضام مصطفى طاهر حمدي/  ملك اللضامين - البطيخ كفر:  بجهة ، وسباكه صحيه

 عن 95676 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عايد علي توفيق عزمي وسام -  43

 اوالد - فارسكور:  بجهة ، حبوب وتجاره 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير االستيراد

 عايد علي توفيق عزمي/  ملك خلف

 مكتب عن 95654 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمود فريد محمد احمد -  44

 والده/  ملك الكاشف - الزرقا:  بجهة ، منزليه ادوات توريدات

 دعايه عن 95553 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الشحات محمد ايمن -  45

 المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، االمنيه الموافقه في ورد لما طبقا واالنترنت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما واعالن

 السيد احمد الشحات محمد/  الملك 2 شقه 67 عماره

 صناعه عن 95623 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشري محمود محمود احمد -  46

 الشافعي مسعد محمد خديجه/  لكم - النهضه عزب:  بجهة ، موبليات

 بالي عن 95596 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي علي اسماعيل عمرو -  47

 النيل كورنيش طلعت شارع - االعصر - رابع قسم:  بجهة ،(  الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما)  استيشن

 العنين ابو الرحمن عبد محمد عزيزه/  ملك 39 رقم عقار

 نجاره ورشه عن 95698 برقم 20190825 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل السيد محمد مصطفى -  48

 هالل السيد محمد/  ملك - التوفيقيه:  بجهة ،
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 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 95714 برقم 20190826 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمان معبد عبدالفتاح محمود -  49

 محمد احمد رزق محمد/  ملك - الكبير المسجد البحر شارع البلد جمصه - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، عامه مقاوالت

 عن 95721 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالف العزيز عبد زكي عادل اشرف -  50

 بملكه - شطا بناحيه لالثاث الصناعيه المنطقه 43 رقم بالهنجر 13 رقم ورشه - شطا:  بجهة ، موبليات دهانات

 صناعه عن 95697 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزفتاوي توفيق محمد ايمن -  51

 الزفتاوي نعيم ناريمان/  ملك حسان جمال موبليات بجوار - الملح شط:  بجهة ، موبليات

 ، بقاله عن 95705 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم يوسف زكريا السالم عبد -  52

 البطيخ كفر. م العز ابو الشربيني ابراهيم رضا/  ملك العز ابو كوبري - البطيخ كفر:  بجهة

 علف محل عن 95759 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض عبده عبدهللا سماح -  53

 محمد محمود محب محمد/  ملك - سعد كفر العباسيه:  بجهة ،

 صناعه ورشه عن 86813 برقم 20190807 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان علي فؤاد حسان -  54

 بملكه - متر 100 مساحه 46 رقم هنجر 14 رقم ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا:  بجهة ، موبليات

 صناعه عن 95762 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد شحاته سعد مصطفى -  55

 فايد سعد مصطفى ناديه/  ملك - بدوي خضر شارع سديد الشيخ - السنانيه:  بجهة ، موبليات

 عن 95617 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي النصر ابو محمد دالهاديعب -  56

 حميده محمد احمد مكارم/  ملك - 8/114 قطعه الرابعه المجاوره االول الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، تجميل مستحضرات تجاره

 تجاره عن 95616 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهر حسن محمد فاطمه -  57

 الصايغ البيلي الكريم عبده محمد/  ملك - سرور ميدان اول قسم:  بجهة ، مالبس

 تجاره عن 95631 برقم 20190818 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان عبده يحى محمد -  58

 بركات عبدالحيم احمد خضر/  ملك - الجديده الميناء طريق البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، وتصدير عقارات

 عن 95641 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر احمد محمد اكرم عبدالرحمن -  59

 محمد شعبان رمضان احمد/  ملك - الزرقا السرو:  بجهة ، تصدير مكتب

 مصنع عن 65298 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه محمد محمد محمود -  60

 الجمال فاضل محمود السيد/  ملك - السلخانه بجوار بورسعيد طريق شطا:  بجهة ، CNC ماكينات تجميع

 سوبر عن 95550 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين عبده ممدوح عبده -  61

 والده ملك - المدرسه شارع السنانيه:  بجهة ، ماركت

 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربي عبدالفتاح عبدالحميد مصطفى طارق -  62

 بملكه - الدين سيف:  بجهة ، مواشي مزرعه عن 95551

 مالبس خياط عن 95589 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه علي مناع فاطمه -  63

 النحراوي محمد احمد/  ملك - المركز شارع - فارسكور:  بجهة ، عام نسائيه

 عن 95642 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر عبدالحي عبدالعال ابراهيم نوار -  64

 ابراهيم مها/  ملك 4،  3،  2،  1 محل 20/46 قطعه السادسه المجاوره الرباع الحي الجديده دمياط:  بجهة ، سيارات كماليات

 عامر عبدالحي عبدالعال ابراهيم واميره ومروه ونورا البياع عبدالمجيد

 عن 95681 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القاشوطي محمد محمود محمد -  65

 القاشوطي محمد محمود مصطفى/  ملك - الدمام شارع افينا مصنع بجوار - البرج عزبه:  بجهة ، وتصدير عموميه مقاوالت



 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 95744 برقم 20190828 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدريني المكاوي محمود عزت ياسمين -  66

 الوفا ابو عادل المتولي/  ملك الغربي والجربي البر راس طريق من الجديد درغام حوض:  بجهة ،(  الي نصف)  مدعم بلدي مخبز

 جعفر عوض

 ، بقاله عن 95707 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران الرازق عبد محمد باسم -  67

 الرازق عبد سليمان زيد ابو محمد/  ملك - فارسكور:  بجهة

 ، صيدليه عن 95760 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد حامد عبدالفتاح ناهد -  68

 الدياربي علي احمد/  ملك - النصارى غيط:  بجهة

 95607 برقم 20190807 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حريز الشهاوي الرازق عبد حلمي دعاء -  69

 محمد الشعشاعي محمد/  ملك المدينه مجلس شارع - سعد كفر:  بجهة ،(  تعديل)  سفن ومخلفات واشغاالت بجريه توريدات عن

 مصطفى

 صناعه عن 95638 برقم 20190819 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجوه مصطفى ابراهيم طارق -  70

 فوده محمد حامد صفاء/  ملك - عسل نصر شارع جريبه شط:  بجهة ، موبليات

 تنجيد عن 95576 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العرباني محمد مسعد سعد عادل -  71

 حميد احمد امير/  ملك - التقوى مسجد بجوار الكرداوي شارع الحرس باب ثالث قسم:  بجهة ، انتريهات

 مكتب عن 95593 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شروش عبده محمد هشام احمد -  72

 شروش عبده محمد هشام/  ملك - سعد كفر - غالب ابو ميت:  بجهة ، وديكور واعمال تشطيب

 نقل مكتب عن 95646 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم طه فتحي محمد -  73

 هاشم محمد طه فتحي/  ملك - االتوبيس محطه بجوار الجالء شارع اول قسم:  بجهة ، السيارات

 مكتب عن 95656 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن الفتوح ابو العليم عبد فرج -  74

 البطيخ كفر. م علي السالم عبد محمد مجدي/  ملك - القديمه الرضا ام - البطيخ كفر:  بجهة ، تصدير

 سوبر عن 95556 برقم 20190801 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الشربيني محمد هاشم ام -  75

 علي احمد هارون حماده/  ملك المطار طريق - الرياض - البطيخ كفر:  بجهة ، ماركت

 نشاره صناعه عن 95546 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد زكي حمدم محمد -  76

 فراج السيد علي ابراهيم/  ملك - العوامر البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ،

 عن 95600 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوف محمود ابراهيم يحى ابراهيم -  77

 شريف عبدالحي محمد طاهر/  ملك - 5 محل 21 عقار 2 ح - الجديده دمياط:  بجهة ، محمول اكسسوار

 عن 95611 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن مسعود زيد ابو احمد -  78

 احمد محمد السيد عبدالرحمن/  ملك - البحر شارع العدليه:  بجهة ، جاهزه مالبس تجاره

 عن 95691 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر اللطيف عبد ابراهيم اللطيف عبد -  79

 خلف - المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، وتوريدتها تجميل وادوات الطبيه والعقاقير االدويه عدا فيما طبيه مستلزمات

 ابراهيم الرازق عبد فوزيه/  ملك مول جراند سيتي

 تجاره عن 95715 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدهللا احمد بكر احمد -  80

 جبر ابراهيم عطيه صبري عمرو/  ملك - الكباس شارع امتداد غرب جمصه - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، مجوهرات

 عن 95724 برقم 20190827 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسميع البدري محمد علي محمد -  81

 غالي احمد طلعت/  ملك المحطه شارع فارسكور:  بجهة ، حريمي واكسسوار شنط

 عن 95688 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معروف عشري احمد ايمن ايمن -  82

 معروف عشري احمد ايمن/  ملك الغرباوي مسجد بجوار السوق شارع - البرج عزبه:  بجهة ، وتصدير عقاري استثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 95748 برقم 20190829 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الدسوقي خليل الحمادي -  83

 محمد الدسوقي خليل محمود/  بملك عاشور خزان الغاب كفر:  بجهة ، عامه مقاوالت

 صحيه ادوات عن 95620 برقم 20190808 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متيرد فرج رافت محمد -  84

 مصطفى رزق معوض صالح/  ملك 25/46 قطعه الرابع الحي - السادسه المجاوره الصعيد شارع - الجديده دمياط:  بجهة ،

 الدسوقي

 95629 برقم 20190818 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللبان ابراهيم علي جميل اشرف عبدهللا -  85

 ندا عبدالغفار محمد عبدالمنعم شهاب/  ملك - الجديد الموقف بجوار سعد كفر:  بجهة ، سريعه ماكوالت مطعم عن

 تجاره عن 95605 برقم 20190807 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محجوب محمد عبدالمنعم محمد -  86

 جرجس سامي حنا صومئيل/  ملك - النزهه شارع سرور ميدان اول قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس

 ورشه عن 95584 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوي محمد كمال عالء -  87

 البسيوني هللا عبد حامد السيد هاني/  ملك - البراشيه:  بجهة ، رخام

 موبليات صناعه عن 95640 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا علي شعبان علي -  88

 شتا علي علي شعبان/  ملك - الجنه رياض مسجد بجوار العنانيه:  بجهة ،

 عن 95664 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين محمود العزيز عبد سهير -  89

 سالمه العزيز عبد علي امال/  ملك الزيني مجدي شارع - الزرقا:  بجهة ، سجاد مغسله

 وتجاره صناعه عن 95547 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزي رزق علي محمد -  90

 السالم عبد البدوي - االسماعيليه:  بجهة ، االثاث

 عمومي مقهى عن 95554 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد توفيق محمد احمد -  91

 السحت محمد محمد توفيق محمد/  ملك - شرق جمصه - جمصه - البطيخ كفر مركز:  بجهة ،

 مكتب عن 95604 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيادي احمد عبدالفتاح مالك -  92

 عبدالهادي علي محمود علي/  ملك - فرج عزبه:  بجهة ، عماله وتوريد مقاوالت

 خدمات عن 95645 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد السيد حامد احمد -  93

 هللا عبد السيد حامد احمد/  ملك - المنازله كفر:  بجهة ، محمول

 عن 95657 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الداغر مصطفى محمد الدسوقي عصام -  94

 الباز عبدالمحسن فتحي/  ملك - الشيوخ ميت:  بجهة ، سفن وتموين نقل مكتب

 عن 95706 برقم 20190826 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيني احمد محمد محسن ايهاب -  95

 السالم مسجد بجوار الشناوي كفر:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في تصدير و استيراد

 الزيني محمود ابراهيم سماح/  ملك

 تجاره عن 95732 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شكل محمود ابراهيم حلمي دخال -  96

 عطا عبده عثمان اكثم/  ملك - البحر شارع - غالب ابو ميت:  بجهة ، نشاره

 ورشه عن 95761 برقم 20190829 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض محمد ابراهيم هانم -  97

 جوهر احمد السيد احمد/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، موبليات نجاره

 عن 95730 برقم 20190827 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه علي سادات نصر سادات -  98

 مدرسه امام الوفا ابو شارع - ثالث قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 الجندي محمد يسري احمد/  ملك بنات االعداديه



 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

 بيع عن 95750 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاملي محمود حافظ محمود سيد -  99

 عبدالحليم ياسين/  ملك - 36/38 قطعه ارضي 13 رقم محل الجديده دمياط:  بجهة ، الموبيالت وصيانه واالكسسوارات موبيالت

 عرفه محمد

 ديكور اعمال عن 95568 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عايد فتحي فتحي جمال -  100

 بالل فتحي خالد/  ملك - الثالثيني شارع - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ،

 بيع محل عن 95626 برقم 20190815 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان سعد سمير احمد -  101

 كرم علي المجيد عبد حنان/  ملك العبد فرج شارع - الزرقا:  بجهة ، محمول اكسسوار

 عن 95644 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد جابر محمد سهام -  102

 البربري فرج عطيه/  ملك - الوسطاني:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 عن 95677 برقم 20190821 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحق عبد الوهاب عبد عادل اشرف -  103

 الشرقاوي ابراهيم نور عايده/  ملك - الزعاتره:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 مشغل عن 95552 برقم 20190801 فى قيد ، 120000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم يوسف ربيع محمد -  104

 مسره الغني عبد مصطفى محمد/  ملك الروضه شرطه نقطه خلف - الروضه:  بجهة ، مالبس

 عدد تجاره عن 95599 برقم 20190806 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطويل احمد صالح احمد -  105

 المحافظه عام ديوان ملك - 109 بشارع السياحه لتنشيط االقليميه الهيئه مبنى 2 محل البر راس:  بجهة ، يدويه

 مكتبه عن 95613 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البادي ابراهيم السيد السيد امير -  106

 علي السيد محمد سعد جيهان/  ملك - البحري سليمان كفر:  بجهة ،

 اتيليه عن 95614 برقم 20190808 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا علي عبدهللا محمد -  107

 الشرقاوي المحاسن ابو المحاسن ابو/  ملك - 3 محل 21 قطعه المركزيه - الجديده دمياط:  بجهة ، مالبس وتجاره

 95660 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يماني محمد عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد -  108

 والده ملك - المرابعين كفر:  بجهة ، معدات غيار وقطع معدات تجاره عن

 عن 95685 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل المجيد عبد عثمان احمد -  109

 البطيخ كفر. م اسماعيل الرازق عبد المجيد عبد عثمان/  ملك - البطيخ كفر:  بجهة ، عقاري استثمار مكتب

 كماليات عن 95742 برقم 20190828 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سالم عبده مصطفى -  110

 سعد محمد زكي ميمي/  ملك - الشناوي كفر:  بجهة ، السيارات

 عن 95740 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغباشي الصديق بكر طاهر خالد -  111

 والده ملك الغباشي مسجد بجوار النصارى غيط:  بجهة ، الموبليات صناعه

 صناعه عن 95756 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معيط السيد احمد ياسر -  112

 بملكه العاص بن عمر مدرسه بجوار سيبويه شارع ثالث قسم:  بجهة ، انتريهات

 صناعه عن 95618 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيوان محمد محمد طارق -  113

 كيوان محمد محمد عطيه/  ملك - السياله طريق اخر - السياله:  بجهة ، موبليات

 صناعه عن 95752 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه محمد ابراهيم عبده -  114

 بملكه - االسماعيليه:  بجهة ، خشب من الموبليات

 95627 برقم 20190815 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربي العاطي عبد عطوه احمد سامح -  115

 العاطي عبد عطوه حسني/  ملك - فارسكور - الناصريه:  بجهة ، وطعميه فول مطعم عن



 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

 تجاره عن 95610 برقم 20190807 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا الرازق عبد محمد احمد -  116

 الرازق عبد زكي انتصار/  ملك الخميسي مدرسه شارع - السنانيه:  بجهة ، موبليات

 مكتب عن 95582 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوي عبده ابراهيم وليد -  117

 مسلم مصطفى سلمان رضا/  ملك االخضر الكشك شارع الجديده المحطه - البطيخ كفر:  بجهة ، سيارات تأجير

 عن 95595 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى الرحيم عبد الشافي عبد رضا -  118

 الروس محمود جالل نافذ/  ملك االمن مديريه بجوار - االعصر - رابع قسم:  بجهة ، الكهربائيه االدوات تجاره

 صناعه عن 68738 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معروف عثمان السعيد هاني -  119

 والده/  ملك - السوسنه بعد النيل كورنيش امتداد - النيل كورنيش شارع - اول قسم:  بجهة ، الموبليات

 عن 77395 برقم 20190819 فى قيد ، 2000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقي السعيد نبيل حامد -  120

 نصر محمد ابراهيم السيد/  ملك - البحريه السعديه:  بجهة ، مواشي مزرعه

 تسويق عن 95647 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللبان حامد حسين احمد احمد -  121

 قسم:  بجهة ، االمنيه للموافقه طبقا الالزمه التراخيص على الحصول وبعد واالنترنت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما عقاري

 البدري محمد زكريا عبده/  ملك الروكي حلواني بجوار - الشهابيه - ثالث

 بقاله عن 95655 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمايل ابو محمد محمد محسن -  122

 الحمايل ابو هللا عطا محمد محمد اشرف/  ملك - السرو:  بجهة ، تموينية

 78214 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيري القادر عبد المرسي العباس ابو -  123

 عبدالعاطي يسري العربي/  ملك - الزرقا الجديد الكاشف:  بجهة ، مواشي حظيره عن

 وبيع تجاره عن 95722 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جميل عبده عبده زكريا -  124

 االلفي محمود طه فوزيه/  ملك - سعد كفر االسماعيليه:  بجهة ، ومستعمله جديده سيارات اكسسوار

 عن 95729 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان عبدالسالم حامد احمد -  125

 سرحان مصطفى فاطمه/  ملك - الصيادين قريه 101 امتداد البر راس:  بجهة ، اسماك تصدير

 صناعه عن 95708 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوف مصطفى حسن حسن -  126

 منصور محمد احمد/  ملك الروكي بجوار الشهابيه - ثالث قسم:  بجهة ، موبليات

 عن 95559 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ستيته الشافعي جاد الشافعي امل -  127

 - 11 رقم القطعه المركزيه المنطقه الجديده دمياط:  بجهة ،(  االمنيه الموافقه على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما)  ستيشن بالي

 الشافعي جاد الشافعي الدين عالء/  ملك

 مخبز عن 95739 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولي ناصف احمد محمد -  128

 صبح الحسيني السيد  الحسيني/  ملك - الباز عزبه - الزرقا:  بجهة ، الي نصف

 عن 95758 برقم 20190829 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعاطي ابو السيد عبود محمد -  129

 اللبان علي علي سعغد/  ملك 11 بلوك 9،8 قطعه الصناعيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، اثاث صناعه

 ، تصدير عن 95615 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محفوظ عزام محمد -  130

 الفار زيد ابو سادات عاصم/  ملك - البصارطه:  بجهة

 عن 95749 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين ابراهيم محمد الحسنين هشام -  131

 حسنين ابراهيم محمد الحسنين محمد/  ملك - الناصريه:  بجهة ، جبس ديكور اعمال

 عن 95624 برقم 20190815 فى قيد ، 10000.000  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  الزيني مصطفى حسن سمير محمد -  132

 علي القطب حسن/  ملك - فارسكور - الناصريه:  بجهة ، مواشي اعالف بيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجاره عن 95628 برقم 20190818 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد محمد رضا -  133

 القناوي حسن المعصراوي حسن/  ملك المجيد عبد كوبري شارع - السنانيه:  بجهة ، اخشاب

 مكتب عن 95693 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوف مصطفى حسن حامد -  134

 مصطفى حسن/  ملك المظلوم مسجد بجوار وزير العظيم عبد شارع - اول قسم:  بجهة ، حكوميه للجهات وبالتات خشبيه توريدات

 عوف حسن

 بيع عن 95658 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخميسي احمد محمد محمد ثناء -  135

 من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجمنيع وتصدير واستيراد وميكانيكيه كهربائيه اجهزه غيار وقطع اجهزه وتجاره

 سالم احمد احمد السيد/  ملك 81/425 قطعه 25 المجاوره الخامس الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، 6 المجموعه

 عن 95609 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحالوي علي عاطف عبدالرحمن -  136

 المحالوي عبده علي عاطف/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، نقل مكتب

 تجاره عن 95567 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمد سيد شريف -  137

 هللا عبد محمد سيد/  ملك - النهضه عزب:  بجهة ، موبليات

 مكتب عن 95571 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنشي احمد احمد داليا -  138

 الطويل احمد حسن محمود/  ملك -الفتيات معهد شارع االعصر - رابع قسم:  بجهة ، تصدير

 تجاره عن 95650 برقم 20190819 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماضي امين الشربيني طارق -  139

 الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19المجموعه عدا فيما السلع لجميع واالستيراد السيارات غيار قطع

 الجمال العزيز عبد حامد محمد/  ملك 18 رقم محل 4 رقم عماره االولى المجاوره - االول

 عن 95652 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيوني عبده احمد محمود منار -  140

 بملكها - متر 100 مساحه 17 ورشه 44 رقم هنجر لالثاث طدميا مدينه - شطا:  بجهة ، صناعيه ورشه

 بيع عن 89073 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخضري محمد علي عالء -  141

 بملكه - بورسعيد طريق - شطا:  بجهة ، سكنيه وحدات

 مزرعه عن 95712 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي ياسين عبده محمد -  142

 علي امام احمد عبدالباسط/  ملك - الجديد الكاشف:  بجهة ، مواشي

 مكتب عن 95700 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا عبدالحميد محمد السعيد -  143

 عطا عبدالغفار عبدالحميد محمد/  ملك - حالوه ترعه البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، حاويات وخدمات نقل اعمال

 بالي عن 95542 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قيد ابو المرسي جمال جمال -  144

 شارع - اول قسم:  بجهة ، االمنيه الموافقه في ورد لما وفقه الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما استيشن

 المغالوي السيد طاهر/  ملك سنه ابو غيط - سالم صالح

 95566 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالكريم المتولي معوض محمد احمد -  145

 لواطي احمد احمد عزيزه/  ملك - البلد سعد كفر:  بجهة ، بالجزئه حلويات بيع عن

 عن 95727 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقي عبدهللا عبدالحليم جمال دينا -  146

 عبدهللا عبدالحليم جمال/  ملك - الناصريه:  بجهة ، حريمي كوافير

 صناعه عن 95736 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زبيده حامد علي عبدالفتاح -  147

 زبيده حامد علي محمود/  ملك - الشباب مركز بجوار الصيادين عزبه السياله:  بجهة ، موبليات

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  الدهري علي محمد السيد اشرف) والشباك الباب لصناعه الدهري -  148

 البيدق احمد محمود نظيمه/  ملك - السالميه - الضهره:  بجهة ، وشباك باب نجاره ورشه عن 95674 برقم 20190821



 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

 عن 80217 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريه السعيد بهجات زكريا عمرو -  149

 شاهين عواد ماهر محمد/  ملك المحوالت شارع - سعد كفر:  بجهة ، مواشي مزرعه

 ورشه عن 95653 برقم 20190820 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف علي احمد علي محمد -  150

 والده/  ملك اللحم عزبه - الرازق عبد جمال ارض - رابع قسم:  بجهة ، اثاث تصنيع

 تجاره عن 95587 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المصري مسعد هللا عبد يوسف -  151

 عباس احمد محمد/  ملك - البحريه السعيديه:  بجهة ، مالبس

 صناعه عن 95578 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز ابراهيم علي تامر -  152

 ملوه ابو سعد رياض/  ملك الشرقاوي قهوه امام - جريبه شط:  بجهة ، موبليات

 موبليات تجاره عن 95634 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبه محمد السيد احمد -  153

 حسن علي نهله/  ملك سنه ابو معرض خلف بورسعيد طريق - السياله:  بجهة ،

 مكتب عن 95661 برقم 20190820 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين سراج امين محمد علي -  154

 البريشي محمد مسعد مسعد/  ملك - سرور ميدان اول قسم:  بجهة ، تصدير

 بقاله عن 95535 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشعراوي مصطفي عثمان علي -  155

 صايم محمود حامد مها/  ملك - االجتماعيه الوحده شارع السنانيه:  بجهة ، بالتجزئه

 مكتب عن 90274 برقم 20190825 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رويزق السعيد حسام محمد -  156

 نشات احمد - السرو:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 شريف محمد

 عن 95690 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحريري ابراهيم محمد بدريه -  157

 بملكها - 17 ورشه 52 رقم هنجر لالثاث دمياط مدينه شطا:  بجهة ، موبليات صناعه

 95733 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد العوضي محمد رجاء محمد -  158

 محمد العوضي محمد رجاء/  ملك - الشرباصي شارع نهايه المطري الشرباصي شارع اول قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس تجاره عن

 حسن

 برقم 20190827 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطا ابو عبده حسونه الهادي عبدالرحمن -  159

 عماد عمرو/  ملك - البطيخ كفر الجديده الرضا ام البطيخ كفر مركز:  بجهة ، بناء مواد وتوريدات تمقاوال عن 95719

 عبدالمقصود محمد عبدالمقصود

 سوبر عن 95720 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجد وهبه عبدالقادر يسري -  160

 تومه محمد عبده محمد/  ملك - 19 قطعه 3 رقم محل المركزيه الجديده دمياط:  بجهة ، ماركت

 ادوات عن 95745 برقم 20190828 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم جاد شكري بسام -  161

 جاد شكري نهاد/  ملك - شحاته كفر:  بجهة ، صحيه

 تجاره عن 63583 برقم 20190829 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العباسي السيد الدين محي ايمن -  162

 العباسي احمد التابعي رابحه/  ملك العباسي شارع - النصارى غيط:  بجهة ، اسماك

 عن 95564 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنور السعيد عبداللطيف محمد -  163

 بملكه - فارسكور:  بجهة ،(  االمنيه الموافقه على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما)  ستيشن بالي محل

 عن 95570 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بصل العيسوي عبده فؤاد احمد -  164

 عبيد عبدالفتاح محمد خيري/  ملك - 4/43 عقار رابع حي الجديده دمياط:  بجهة ، وتشطيبات عامه مقاوالت

 95651 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف رمضان ايمان الدكتوره صيدليه -  165

 محمد عباده المعبود عبد الشحات/  ملك 1/13 قطعه - الثالثه المجداوره الرابع الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، صيدليه عن



 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

 تصنيع عن 94000 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوادلي منصور عبده احمد -  166

 والده/  ملك ارضي دور عنبر - المعماريه المدرسه امام - شطا:  بجهة ، البحريه المنتجات وتجميد وتغليف وتعبئه وتدخين

 الي مخبز عن 95541 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشبكي محمد محمد مجدي -  167

 بملكه - عبدهللا الخولي ميت:  بجهة ،

 عن 95565 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان حسين مصطفى محمد -  168

 الخولي مسعد مسعود/  ملك سرور ميدان - اول قسم:  بجهة ، محمول اكسسوار

 استيراد عن 95662 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاللي السيد محمد كريم -  169

 والده/  ملك الفنار شارع - البرج عزبه:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير

 بيع عن 95710 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيومي السيد حلمي ماجده -  170

 الجالد السالم عبد المنعم عبد حسن/  ملك الجالد شارع الحربي الشارع - رابع قسم:  بجهة ، جاهزه سندوتشات

 مكتب عن 95543 برقم 20190801 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب سعد فوزي محمد -  171

 للموافقه طبقا(  الالزمه التراخيص على الحصول وبعد واالنترنت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما)  وتسويق واعالن دعايه

 الزيني عبدالسالم منير/  ملك - 12 - 11 محل المركزيه شارع 173 عقار الجديده دمياط:  بجهة ، االمنيه

 تجاره عن 95728 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خروبه خليل حسن عصام -  172

 الشهابي محمد محمد نوال/  ملك - العيشي شارع اللحم عزبه:  بجهة ، صالونات

 عن 95699 برقم 20190825 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخير ابو رزق محمد ابراهيم محمد -  173

 الفالحجي صالح فهمي/  ملك حديث 5 طريق شارع - دقهله:  بجهة ، سيارات كاوتش بيع

 95735 برقم 20190828 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجا ابو الصديق محمد عادل محمد -  174

 محمود محمود صالح عماد/  ملك - الجديده دمياط مدخل المطار طريق - البطيخ كفر:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف تعبئه عن

 عن 95633 برقم 20190818 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبيح مسلم ابراهيم شعيب هالل -  175

 بملكه - سعاده ابو قرية - الوسطاني:  بجهة ، مواشي مزرعه

 عن 95663 برقم 20190821 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه الليثي عثمان محمد عثمان مختار -  176

 نعيم السيد رزق هناء/  ملك 65 مجاوره 84 العاصي تقسيم - البر راس:  بجهة ، وحصر عد مكتب

 عن 95573 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عبدالعال محمد رفعت هيثم -  177

 عثمان حسن عبدالسالم حسن/  ملك - الروضه:  بجهة ، صيدليه

 تجاره عن 95602 برقم 20190807 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريه ابراهيم المتولي فاطمه -  178

 الشربيني عبدالراضي ناصر/  ملك - البلد سعد كفر:  بجهة ، الجاهزه المالبس

 عن 74478 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب سالم المجيد عبد سالم محمد -  179

 - المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، االمنيه الموافقه في ورد لما وفقا االنترنت عدا فيما وبرمجيات اتصاالت مكتب

 اسماعيل الحمادي طارق/  ملك 42 عقار االولى المرحله

 عن 95636 برقم 20190818 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى علي الحميد عبد نهادي -  180

 علي الحميد عبد سمير وفيه/  ملك الهدى نور مسجد بجوار - النهضه عزب:  بجهة ، عموميه مقاوالت مكتب

 عن 95539 برقم 20190801 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعطا عبده نصحي سحر -  181

 العطا ابو عبده حسونه هيثم/  ملك - الرضا ام - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، مواشي مزرعه

 عن 95537 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمحسن االلفي محمود سامي بليغ -  182

 فوده محمود المهدي امل/  ملك - 51 رقم المليجي شارع الزرقا:  بجهة ، كهربائية ادوات



 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

 عن 95590 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيوطي عويضه السعيد الطاف -  183

 العيوطي السعيد عويضه السعيد/  ملك - االنابيب مستودع شارع الشعراء:  بجهة ، رجالي كوافير

 عن 95665 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يعقوب السعيد الدسوقي ابراهيم احمد -  184

 سالمه العزيز عبد علي امال/  ملك الزيني مجدي شارع - الزرقا:  بجهة ، محمول خدمات

 برقم 20190825 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب الحافظ عبد محمد الحافظ عبد محمد -  185

 محمد الحافظ عبد رضا محمد/  ملك - هللا عبد الخولي ميت:  بجهة ، تصدير عن 95694

 ، تصدير عن 95709 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طعيمه محمد جابر اسالم -  186

 الحمامي محمد عبده سامي/  ملك - الثانيه االعصر - المرور شارع رابع قسم:  بجهة

 عن 95734 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسلماني محمد زكريا مسعد -  187

 بملكه - النيل شارع البر راس:  بجهة ، كافتيريا

 عن 95731 برقم 20190827 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس الحديدي الحديدي رضا -  188

 بملكه - الدين سيف:  بجهة ، 6 المجموعه مكن 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 مكتب عن 95597 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد علي احمد سعد فتحي -  189

 سعد كفر:  بجهة ،(  تعديل)  الحكوميه المشتريات مايتطلبه وكل سيارات غيار قطع و وصيانه وزراعيه وصحيه كهربائيه توريدات

 ( تعديل)  سعد علي احمد سعد علي/  ملك - 28 عزبه - البلد

 عن 95755 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجا ابو السيد ابراهيم مدحت مدحت -  190

 - 46/46 قطعه السادسه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، الطبيه واالدويه العقاقير عدا فيما طبيه مستلزمات بيع

 بملكه

 صناعه عن 95579 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجحر التابعي مسعد السعيد -  191

 والده/  ملك - الخميسي مدرسه شارع - السنانيه:  بجهة ، موبليات

 عن 95575 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد المجيد عبد التواب عبد محمد -  192

 بملكه - الغاب كفر:  بجهة ، سيارات تجاره

 كمبيوتر عن 95680 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته علي السيد احمد ايمن -  193

 الرابع الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، االمنيه للموافقه طبقا الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما استيشن بالي

 بملكه 48/33 قطعه - الثالثه المجاوره -

 ماكينه عن 95669 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهري محمد جمال احمد -  194

 والده/  ملك - المحور طريق - السياله:  بجهة ، اخشاب ليزر

 95588 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالكريم عبدالعزيز عبدالعزيز جوده -  195

 بملكه 9 محل 4 عماره شطا:  بجهة ، مكتبه عن

 تعبئه عن 95557 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق عبده محمد هشام هللا عبد -  196

 فايد محمد خالد محمد/  ملك العلوي الكوبري منزل - السنانيه:  بجهة ، والعطاره التسالى وتوزيع

 تجاره عن 95536 برقم 20190801 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رئيسه المندوه محمد احمد -  197

 عبدهللا ابو عبده محمد يسريه/  ملك - االسالمي المجمع شارع - الغاب كفر:  بجهة ، الفوم ورق

 مكتب عن 95563 برقم 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن مهران احمد مهران -  198

 صالح عبدالفتاح صالح محمد/  ملك - سعد كفر بندر:  بجهة ، الوسائط المتعدد والنقل والمالحه تصدير

 تجاره عن 95666 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس السعيد محمد السيد -  199

 والده/  ملك ناصر عزبه - الجنيدي ارض - ثالث قسم:  بجهة ، بالتجزئه تنجيد ادوات



 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

 مطعم عن 95702 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الذكي محمد محمد رضا زياد -  200

 والده ملك الدين سيف:  بجهة ، وطعميه فول

 عن 95716 برقم 20190826 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الفتوح ابو محمد محمود -  201

 ابو محمد/  ملك البحريه السعديه:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 عيد محمد الفتوح

 95723 برقم 20190827 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبده الفتاح عبد نجيب عمار -  202

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

 البطيخ كفر. م

 عن 95695 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغني عبد رزق احمد فائق عبير -  203

 البطيخ كفر. م العزبي سليمان المتولي السيد/  ملك - البطيخ كفر:  بجهة ، المجمده اللحوم تجاره

 مكتب عن 87371 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدراوي يوسف السيد احمد -  204

 بركات الحليم عبد احمد خضر/  ملك الكبير المسجد خلف البحر شارع - البلد جمصه:  بجهة ، بالعموله نقل

 مالبس تجاره عن 95737 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد هاشم محمد علي -  205

 علي سيد صبري حسن/  ملك - النيل كورنيش شارع رابع قسم:  بجهة ، جاهزه

 برقم 20190818 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسيني الغفار عبد العليم عبد سعد محمد -  206

 - الحسيني عبدالغفار عبدالعليم سعد/  ملك - الزرقا - الدين سيف:  بجهة ، قطن بذره معصره عن 71641

 صناعه عن 95630 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز سليمان وصفي وصفي -  207

 الباز سليمان وصفي/  ملك- فارسكور الشيوخ ميت:  بجهة ، موبليات

 ، ترزي عن 95635 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور مندور ابراهيم محمد -  208

 والده ملك - البستان:  بجهة

 عن 95586 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحق الداودي العربي السيد -  209

 عبدالحق الداودي العربي/  ملك - فارسكور - الرحامنه:  بجهة ، صابون تصنيع

 صيدليه عن 95572 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيب الغني عبد احمد حسام -  210

 الهريجي السيد الشربيني عزيزه/  ملك الوحده شارع - البلد سعد كفر:  بجهة ،

 ورشه عن 95673 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد حمدا احمد عادل السيد -  211

 والده/  ملك العمومي الطريق - الشعراء:  بجهة ، استر دهان

 بالي عن 95671 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البابلي السيد السيد السعيد اسالم -  212

 بجوار - االعصر - رابع قسم:  بجهة ، االمنيه للموافقه طبقا الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما استيشن

 العاصي السيد حسن احمد/  ملك االزهري المعهد

 95545 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البشالوي محمد احمد عبدالجواد احمد -  213

 الشعراوي نجا عبدالحميد ابراهيم/  ملك - الرحمه مسجد بجوار السنانيه:  بجهة ، موبليات صناعه عن

 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلي السعيد محمد الدسوقي ابراهيم حسين احمد -  214

 والده بملك - السوالم مسجد بجوار - العرب كفر:  بجهة ، غذائيه مواد تجاره عن 95603

 عن 95621 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدعدع علي مصطفى مصطفى -  215

 - عبدالرازق جمال ارض رابع قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد

 الدعدع السيد علي مصطفى/  ملك - االنابيب مخزن شارع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 95639 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلم عبده شحاته المنعم عبد خالد -  216

 والده/  ملك - الشعراء:  بجهة ، ديكور مكتب

 عن 95696 برقم 20190825 فى قيد ، 900.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر السيد شعبان صبري محمد -  217

 حمزه احمد الرحيم عبد زينب/  ملك - العطوي:  بجهة ، معصره

 عن 95703 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل المنسي طه محمود محمد -  218

 العيان بدر ابراهيم الخير ابو منى/  ملك - الحوراني:  بجهة ، موبيليا صناعه ورشه

 مكتب عن 95704 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغاوري محمد محمد معتز -  219

 احمد محمد السيد المغاوري/  ملك - السرو تفتيش:  بجهة ، رحالت

 عن 95683 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصديق هللا جاب محمد ابراهيم -  220

 العز ابو الغني عبد محمد اسماعيل/  ملك الهويس طريق العز ابو عزبه - السنانيه:  بجهة ، سيارات غيار قطع تجاره

 عن 95538 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن الشربيني الشربيني السيد محمد -  221

 هالل محمد محمد محمد/  ملك 195 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، شوب وكافي اسماك مطعم

 ورشه عن 89961 برقم 20190807 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه سعد رافت مجدي -  222

 بملكه - متر 100 مساحه 50 رقم هنجر 13 رقم ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا:  بجهة ، حاليا

 مكتب عن 95637 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم عبدهللا محمد هشام -  223

 الكفراوي ابراهيم السيد محمد/  ملك - سعد كفر بندر:  بجهة ، وحكوميه عموميه ومقاوالت هندسي

 مكتب عن 95675 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرعي نعمان مروان محمد -  224

 البرعي محمد نعمان احمد/  ملك - الطرحه:  بجهة ، نقل واعمال جمركي تخليص

 عن 95592 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار اسماعيل محمد يونس سمير -  225

 منصور السيد عبدالقادر محمد/  ملك - خضر شارع الشعراء:  بجهة ، نقل مكتب

 كافتيريا عن 95569 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم ابراهيم صالح هللا عبد -  226

 غانم ابراهيم صالح/  ملك - الروضه:  بجهة ، الساخنه للمشروبات

 استيراد عن 95585 برقم 20190805 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين ابراهيم محمد احمد -  227

 داليا/  ملك القديم الجامع بجوار - الوسطاني:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 ةوالفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير

 الشبكي السيد رمضان

 مكتب عن 95678 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله أسر ، فرد تاجر ،  عبدالحليم عبدهللا محمد باسم -  228

 الكفراوي ابراهيم السيد محمد/  ملك - سعد كفر تفتيش:  بجهة ، تصدير

 عن 95540 برقم 20190801 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحيري الحسانين حسني مسعد -  229

 امام العلوي الكوبري اسفل - فارسكور:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 بملكه - المرور فحص

 صناعه عن 95562 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السبع محمود التابعي السيد -  230

 كسيبه محمد علي سيده/  ملك عزمي الشهيد شارع الشهابيه -  ثالث قسم:  بجهة ، موبليات

 عن 95711 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا ابو محمد حامد حسن هيثم -  231

 االتربي الوهاب عبد السيد وفاء/  ملك - النحاس شارع التخصصي المستشفى خلف االعصر رابع قسم:  بجهة ، اسماك تجاره

 الخدمات عن 95725 برقم 20190827 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدويك عباس محمد معاذ -  232

 ثروت شارع رابع قسم:  بجهة ،(  االنترنت عدا فيما)  والهندسيه المعمليه واالختبارات المستدامه والتنميه والهندسيه االداريه

 خليل محمد ىيحي جالل/  ملك - العلوي الكوبري



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   ومقاوالت عقاري استثمار  ،  شركة   وشريكه احمد محمد الحميد عبد محمد -  1

 ابراهيم ابراهيم/  ملك االرز مضرب واربج - الزرقا:  بجهة ، ومقاوالت عقاري استثمار عن ، 95561 برقم 20190804

 القرنه الدسوقي

   مالها ،رأس   سفن وتموين مخلفات تجاره مكتب  ،  شركة   المطري رضا عزمي وشريكه مسلم وفيق الرحمن عبد -  2

 بجوار - البطيخ كفر:  بجهة ، سفن وتموين مخلفات تجاره مكتب عن ، 95598 برقم 20190806 فى ،قيدت 50000.000

 البطيخ كفر. م مسلم وفيق محمد/  ملك المروه

 المشروعات وتشغيل واداره العقاري واالستثمار العامه المقاوالت  ،  شركة   وشركاه علي النصر ابو محمد الهادي عبد -  3

 في ورد لما طبقا الالزمه التراخيص على الحصول وبعد واالنترنت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما والطبيه والتعليميه التجاريه

 العقاري واالستثمار العامه المقاوالت عن ، 95544 برقم 20190801 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   االمنيه الموافقه

 على الحصول وبعد واالنترنت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما والطبيه والتعليميه التجاريه المشروعات وتشغيل واداره

/  ملك 39/56 قطعه السادسه المجاوره - الرابع الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، االمنيه الموافقه في ورد لما طبقا الالزمه التراخيص

 خفاجه محمد علي

 وبيع واالنواع الطرق بمختلف السيارات وصيانه لخدمه متكامل مركز اقامه  ،  شركة   وشريكته المغالوي سعد عادل تامر -  4

 برقم 20190820 فى ،قيدت 1600000.000   مالها ،رأس   والمأكوالت للمشروبات وكافتيريا غيار طعق من يلومها ما وتغيير

 غيار قطع من يلومها ما وتغيير وبيع واالنواع الطرق بمختلف السيارات وصيانه لخدمه متكامل مركز اقامه عن ، 95659

 االول الطرف/  ملك - دمياط ميناء طريق - البطيخ كفر:  بجهة ، والمأكوالت للمشروبات وكافتيريا

 واالنترنت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما مشروعات واداره واعالن دعايه  ،  شركة   وشريكته لطفي محمد محمد امير -  5

 مشروعات واداره واعالن دعايه عن ، 95672 برقم 20190821 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   االمنيه للموافقه طبقا

 قطعه الثالثه المجاوره - االول الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، االمنيه للموافقه طبقا واالنترنت والمجالت الصحف اصدار عدا فيما

 ملوى ابو حامد ومجدي العوادلي احمد طه محمد/  ملك 63/45

 20190808 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   والتصدير النقل اعمال  ،  شركة   وشريكته عيسى احمد محمد احمد -  6

 عيسى يوسف احمد محمد/  ملك - البحر شارع - شرباص:  بجهة ، والتصدير النقل اعمال عن ، 95612 برقم

 20190819 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   مواشي مزرعه  ،  شركة   وشريكه عثمان متولي ابراهيم ناجح -  7

 متولي ابراهيم ناجح محمد/  ملك 3 عزبه - التوفيقيه:  بجهة ، مواشي مزرعه عن ، 95643 برقم

 50000.000   مالها ،رأس   الجمركيه والخدمات النقل اعمال مكتب  ،  شركة   وشركاه هيبه رجب محمد محمد عطيه -  8

 البنك بجوار البحر شارع - الزرقا:  بجهة ، الجمركيه والخدمات النقل اعمال مكتب عن ، 95601 برقم 20190807 فى ،قيدت

 توما السيد السيد الحسيني يحيى محمد/  ملك االهلي

 20190826 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس   مكتبيه ادوات وتوزيع تجاره  ،  شركة   وشريكه الكيكي حمدي -  9

 حامد/  ملك العلوي الكوبري منزل االطفال جنه مدرسه بجوار - السنانيه:  بجهة ، مكتبيه ادوات وتوزيع تجاره عن ، 95717 برقم

 الكيكي محمد حامد

 100000.000   مالها ،رأس   البتروليه الخدمات في استثمار  ،  شركة   وشركاه رمان موسى محمد المجيد عبد حسن -  10

 حسن السيد حسن/  ملك المسري - الوسطاني:  بجهة ، البتروليه الخدمات في استثمار عن ، 95594 برقم 20190806 فى ،قيدت

 احمد



 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

 200000.000   مالها ،رأس   المقاوالت في والتوريدات العامه المقاوالت   ،  شركة   وشركاه ادريس التابعي محمد ماجد -  11

 19 شارع 13 رقم - البر راس:  بجهة ، المقاوالت في والتوريدات العامه المقاوالت عن ، 95606 برقم 20190807 فى ،قيدت

 االول الطرف / ملك

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   80660:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشافعي علي السيد هانم   - 1

 نهائيا النشاط لترك 32773 رقم محو بأمر شطب

 تم   20190801 تاريخ وفى ،   84608:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العاصمي ابراهيم محمد محمد باهلل المعتز   - 2

 32768 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   44738:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم متولى رجب عبدالباسط   - 3

 نهائيا النشاط لترك 32771 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   44717:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود على محمود احمد   - 4

 نهائيا النشاط لترك 32772 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   87005:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعيد احمد عثمان نوال   - 5

 نهائيا النشاط لترك 32777 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   69628:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدنجاوى المتولى حسن عزيزة   - 6

 نهائيا النشاط لترك 32776 محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   59617:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شريف محمد نصر محمد   - 7

 نهائيا النشاط لترك 32775 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   47049:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمد على سلوى   - 8

 نهائيا النشاط لترك 32779 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   88272:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد احمد السيد ناديه   - 9

 نهائيا النشاط لترك 32778 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   78825:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصار العدوي احمد صالح هدى   - 10

 نهائيا النشاط لترك 32782 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   89874:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شلبي محمد طاهر طاهر محمود   - 11

 نهائيا النشاط لترك 32780 رقم محو بأمر شطب  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   39477:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحلو مصطفى مصطفى  كمال   - 12

 نهائيا النشاط لترك 32781 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   83178:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الموافي احمد محمد احمد   - 13

 نهائيا النشاط لترك 32785 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   68324:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البطوطي عبده الرحمن عبد منور   - 14

 نهائيا النشاط لترك 32787 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   83219:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيد ابو السعيد زيد ابو احمد   - 15

 نهائيا النشاط لترك 32786 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190815 تاريخ وفى ،   39200:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفراعى عمر محمد كمال   - 16

 نهائيا النشاط لترك 32791 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   53167:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى على الحميد عبد سمير   - 17

 نهائيا النشاط لترك 32793 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   59024:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكرداوي محمد حامد عصمت   - 18

 نهائيا النشاط لترك 32798 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   78996:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين خير السيد السيد محمد محمد   - 19

 نهائيا النشاط لترك 32792 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   64315:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته حمزه رضا محمد   - 20

 نهائيا النشاط لترك 32794 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   33989:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سرحان الحسينى رمضان السعيد   - 21

 نهائيا النشاط لترك 32796 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   54885:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النعناع حسن مختار علي   - 22

 نهائيا النشاط لترك 32797 رقم محو بامر شطب

 تم   20190819 تاريخ وفى ،   62025:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عزبان محمد احمد العليم عبد الرؤوف عبد   - 23

 نهائيا النشاط لترك 32801 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   77293:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزرقاوي ابراهيم محمد الخضر   - 24

 نهائيا النشاط لترك 32795 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   69312:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفي الباقي عبد جودة ابراهيم   - 25

 نهائيا النشاط لترك 32799 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20190821 تاريخ وفى ،   94720:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطحان مسعد محمد محمد يحيى منير   - 26

 نهائيا النشاط لترك 32806 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   66923:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمان ماضى احمد هللا عبد   - 27

 نهائيا النشاط لترك 32805 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   16751:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المطرى ابراهيم محسن   - 28

 نهائيا النشاط لترك 32804 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   48306:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحادق  السيد  لمعى  ايمان   - 29

 نهائيا النشاط لترك 32808 رقم محو بأمر شطب  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   60609:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  امين طه محمد السيد   - 30

 للوفاه النشاط لترك 32807 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   51749:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علوش محمود محمد محمد   - 31

 نهائيا النشاط لترك 32809 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   90558:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد مصطفى حازم   - 32

 نهائيا النشاط لترك 32803 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   91922:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غنيم عثمان شوقي احمد   - 33

 نهائيا النشاط لترك 32812 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   41984:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  التابعى  على  محمد  محمد   - 34

 نهائيا النشاط لترك 32811 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   50721:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الريفى محمود محمد مالك   - 35

 نهائيا النشاط لترك 32814 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   42972:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  داود السيد عبدالفتاح ربيع   - 36

 نهائيا النشاط لترك 32810 رقم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   91924:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البالط جاد الباقي عبد عالء   - 37

 نهائيا النشاط لترك 32813 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   73192:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ماريه الحليم عبد محمد سمير   - 38

 نهائيا النشاط لترك 32716 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   50860:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قوره سليمان محمد سناء   - 39

 نهائيا النشاط لترك 32815 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   95095:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البساطي شريف احمد احمد   - 40

 نهائيا لنشاطا لترك 32817 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   76339:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البهنسي التابعي السيد ايمن   - 41

 نهائيا النشاط لترك 32820 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   75432:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دامو حسين احمد يسري زكريا   - 42

 نهائيا النشاط لترك 32818 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   46609:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عطيه محمود ايمن   - 43

 نهائيا النشاط لترك 32821 رقم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   75039:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرازق عبد علي محمد يوسف   - 44

 نهائيا النشاط لترك 32824 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   50525:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصواف احمد الباز   - 45

 نهائيا النشاط لترك 32825 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   28272:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  درغام المرسي حامد محمد   - 46

 نهائيا النشاط لترك 32826 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   47803:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشويحى عبدالفتاح عادل وليد   - 47

 نهائيا النشاط لترك 32827 رقم محو بأمر شطب  السجل



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  44064 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنير محمد الباقي عبد طاهر -  1

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  94526 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل متولي سامي سامي -  2

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  95042 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مندور عبدالجواد فريد صافيناز -  3

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

،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  92630 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جويلي محمد امين صبري امير -  4

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

،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  93559 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشربيني جمعه الهادي عبد محمد -  5

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

 ، تاريخ وفي  82722 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الشامخ محمود معتمد محمود)  االخشاب على للحفر الشامخ -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190801

،  المال رأس تعديل تم  20190801 ، تاريخ وفي  94189 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السؤالي ابراهيم كامل عصام -  7

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

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  86236 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االديب الدسوقي اسماعيل مجدي -  8

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

،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  94857 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالوهاب احمد موسى سعد احمد -  9

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  79249 برقم يدهق سبق ،، فرد تاجر  العيسوي محمد غانم سمير -  10

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  37402 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق خليل طاهر خالد -  11

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  74733 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العنين ابو بدوي رشاد محمد سمير -  12

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

،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  37332 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العنين ابو المصرى محمد مجيده -  13

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

،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  92293 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مراد علي مختار عمر اسامه -  14

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

 المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  75302 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قشطه علي علي محمد الرحمن عبد -  15

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



 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

،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  68771 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهندي حسين طلعت محمد عمرو -  16

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

،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  85199 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدر محمد سادات سناء محمد -  17

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

،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  95006 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عربان سادات ابراهيم شوق -  18

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  61684 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشين طاع السيد رضا -  19

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  48996 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العبد ابراهيم محمد رزق محمد -  20

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  79273 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشريف محمود سعد سعد -  21

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  77395 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدسوقي السعيد نبيل حامد -  22

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  43826 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنعم عبد على صادق طارق -  23

  جنيه  15000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  95595 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى الرحيم عبد الشافي عبد رضا -  24

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

،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  88190 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى ناصف الفتاح عبد عرفات -  25

  جنيه  210000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  95622 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيد احمد عبده احمد عبدالرحمن -  26

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  73133 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المتبولي السيد علي علي -  27

  جنيه  10000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  86813 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعبان علي فؤاد حسان -  28

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  94373 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان متولي محمد فاطمه -  29

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

،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  92769 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد الخير ابو حامد عمرو -  30

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  33565 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جبه  عطيه  حسين -  31

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  80711 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغباري السيد العوضي العوضي عزيز -  32

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  63499 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معوض محمد رزق محمد -  33

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  93487 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شاكر ابراهيم صالح مصطفى اماني -  34

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

 المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  53256 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الغاء)  حسن محمود راغب محمد -  35

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  53256 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن راغب محمد للبصريات راغب -  36

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح مالال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  94871 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   علي ابو)  حسن عبدالنبي موسى احمد -  37

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

،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  95617 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي النصر ابو محمد عبدالهادي -  38

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

،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  63429 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجا ابو احمد السيد علي محمد -  39

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

 رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  79628 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرؤف عبد محمد فتحي اسماعيل جهاد -  40

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

 المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  39872 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نوارج   محمد مصطفى  عبده السيد -  41

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

،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  95017 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالنبي عبدالصمد احمد ابراهيم -  42

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

،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  42715 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشربينى السيد فكرى السيد -  43

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  92295 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شرف محمد احمد محمود -  44

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  95633 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صبيح مسلم ابراهيم شعيب هالل -  45

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

 رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  72399 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى السالم عبد محمد مسعد محمد -  46

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  69179 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغضبان احمد رضا محمد -  47

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  95410 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نعيم السيد السيد رزق ناصر -  48

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

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  56614 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن صالح العزيز عبد عبده -  49

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

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  63042 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجداوي حسن طاهر جمال -  50

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  86978 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق رشدي ربيع محمد -  51

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  71178 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بصل محمد حمدي حمدي -  52

  جنيه  25000.000، ماله أسر ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  54006 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد طلبه ربيع -  53

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  71178 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بصل محمد حمدي حمدي -  54

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  59356 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العيشى المنعم عبد محمد دينا -  55

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

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  58094 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عرنسه راغب عطيه محمد -  56

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

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  74309 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العنين ابو محمد القطب والء -  57

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

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  54602 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  جمل احمد محمود -  58

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

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  54602 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمل شتيوي محمود احمد محمود -  59

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

 رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  88836 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كيوان العاطي عبد شعبان محمد محمد -  60

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

 المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  66832 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خفاجى الجوهرى ابراهيم بدر نزيه -  61

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

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  41999 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شرابي يوسف العزيز عبد طاهر -  62

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

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  92205 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الموافي علي عبدالغني احمد -  63

  جنيه  70000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  64680 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج علي المتولي رضا -  64

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  86015 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان فاضل رمضان ابراهيم جمال -  65

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

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  76354 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النحاس محمد الدين عماد محمد -  66

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

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  47332 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد الحى عبد محمد ربيع -  67

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  81702 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عياد مرجان مرجان محمد -  68

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  95393 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمر ابو السيد محمد رضا محمد علي -  69

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



 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

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  95630 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الباز سليمان وصفي وصفي -  70

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

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  72850 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبيد احمد محمود ممدوح محمد -  71

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

 رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  75081 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه المقصود عبد العال ابو محمد رضا -  72

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  86395 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي صبحي السيد محمد -  73

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  95243 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحسيني السعيد عصمت اشرف -  74

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

 تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  91111 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الوصيفي احمد السيد السيد ابراهيم الرحمن عبد -  75

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

 تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  67135 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   فوده علي محمد محمد)  االرز لضرب فوده -  76

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

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  67135 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  فوده علي محمد محمد -  77

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  60014 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مطاوع السيد السيد محمد -  78

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  95044 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بالط ابراهيم جاد فوزي فوزي -  79

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  95401 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشبشيري احمد مصطفى السعيد عوض -  80

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  61284 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العدل محمد رفعت السعيد -  81

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  92502 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعود عبدالرحمن عبده السيد -  82

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

،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  95718 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم الهجرسي حمدي سمير عامر -  83

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  46432 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  درة  محمد  حلمى  ناجى -  84

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  70965 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فايد احمد حسن ياسر -  85

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  93427 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين سراج محمد طه محمود محمد -  86

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

،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  47790 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عفصه عثمان ابراهيم اشرف -  87

  جنيه  80000.000، الهم رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 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  20190828 ، تاريخ وفي  90556 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح علي الدسوقي محمد احمد -  88

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

،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  90806 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زاهر علي محمد علي عمرو -  89

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  63583 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العباسي السيد الدين محي ايمن -  90

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  53504 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السويسي علي محمد محمد -  91

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوي مصطفي عثمان علي -  1

 صايم محمود حامد مها/  ملك - االجتماعيه الوحده شارع السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه علي ابراهيم محمد -  2

  البطيخ كفر. م خليفه االتربي علي ابراهيم/  ملك - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عبده ممدوح عبده -  3

 والده ملك - المدرسه شارع لسنانيها ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رئيسه المندوه محمد احمد -  4

 عبدهللا ابو عبده محمد يسريه/  ملك - االسالمي المجمع شارع - الغاب كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قيد ابو المرسي جمال جمال -  5

  المغالوي السيد طاهر/  ملك سنه ابو غيط - سالم صالح شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 82722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الشامخ محمود معتمد محمود)  االخشاب على للحفر الشامخ -  6

 بملكه - متر 50 مساحه 46 هنجر 3، 2 رقم ورشه االثاث مدينه شطا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190801

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الشربيني محمد هاشم ام -  7

  علي احمد هارون حماده/  ملك المطار طريق - الرياض - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95548    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم ابراهيم سويلم زكريا هاني -  8

 شاهين ابراهيم محمد محمد/  ملك - 4 مكتب 5/12 قطعه المركزيه الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربي عبدالفتاح عبدالحميد مصطفى طارق -  9

 بملكه - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزي رزق علي محمد -  10

  السالم عبد البدوي - االسماعيليه ،:   أشيرالـت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم يوسف ربيع محمد -  11

  مسره الغني عبد مصطفى محمد/  ملك الروضه شرطه نقطه خلف - الروضه ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 57757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالل حامد طاهر الدين عالء -  12

  عيد محمد المنعم عبد محمد/  ملك 320 مكتب االستثماري المبنى - دمياط ميناء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب سعد فوزي محمد -  13

 الزيني عبدالسالم منير/  ملك - 12 - 11 محل المركزيه شارع 173 عقار الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فولي حسين محمد عزيزه -  14

  العدوي احمد عالء/  ملك المدينه مجلس خلف الجمعيه ميدان - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 81517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجربه طلبه محمود احمد -  15

 بملكه - الزرقا الدين سيف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعطا عبده نصحي سحر -  16

 العطا ابو عبده حسونه هيثم/  ملك - الرضا ام - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد زكي محمد محمد -  17

 فراج السيد علي ابراهيم/  ملك - العوامر البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الشحات محمد ايمن -  18

  السيد احمد الشحات محمد/  الملك 2 شقه 67 عماره المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الشربيني الشربيني السيد محمد -  19

  هالل محمد محمد محمد/  ملك 195 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيري الحسانين حسني مسعد -  20

  بملكه - المرور فحص امام العلوي الكوبري اسفل - فارسكور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 61922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى محمد محمد رضا -  21

 عيسى زكريا الرؤف عبد/  ملك الشعاروه - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 44705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد العزيز عبد طارق -  22

  بملكه - متر 100 مساحه -28،26،24 ورشه 45 رقم هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 44705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الغاء)  السيد عبدالعزيز طارق -  23

  بملكه - متر 100 مساحه -28،26،24 ورشه 45 رقم هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ يوف 94189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السؤالي ابراهيم كامل عصام -  24

 السؤالي ابراهيم كامل كامل/  ملك المحكمه بجوار - سعد كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن االلفي محمود سامي بليغ -  25

 فوده محمود المهدي امل/  ملك - 51 رقم المليجي شارع الزرقا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشالوي محمد احمد عبدالجواد احمد -  26

 الشعراوي نجا عبدالحميد ابراهيم/  ملك - الرحمه مسجد بجوار السنانيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد توفيق محمد احمد -  27

 السحت محمد محمد توفيق محمد/  ملك - شرق جمصه - جمصه - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 83525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده ابو احمد الدين صالح محمد -  28

 بملكه - م 100 مساحه 46 هنجر 16 رقم ورشه لالثاث دمياط مدينه شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 95541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبكي محمد محمد مجدي -  29

 بملكه - عبدهللا الخولي ميت ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 95558    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزالط ابراهيم فاروق عبير -  30

 بملكها - متر 100 مساحه 28 ورشه 43 هنجر لالثاث دمياط مدينه شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 65298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه محمد محمد محمود -  31

  الجمال فاضل محمود السيد/  ملك - السلخانه بجوار بورسعيد طريق شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 85328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالثاث عرنسه مصنع -  32

  بملكه - متر 100 مساحه 43 هنجر 26 رقم ورشه االثاث مدينه - شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 95564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنور السعيد عبداللطيف محمد -  33

 بملكه - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 95559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ستيته الشافعي جاد الشافعي امل -  34

 الشافعي جاد الشافعي الدين عالء/  ملك - 11 رقم القطعه المركزيه المنطقه الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 65298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه محمد محمد محمود -  35

  CNC ماكينات تصنيع مصنع - الجمال فاضل محمود السيد/  ملك - السلخانه بجوار بورسعيد طريق شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 95565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان حسين مصطفى محمد -  36

  الخولي مسعد مسعود/  ملك سرور ميدان - اول قسم ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 95566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم المتولي معوض محمد احمد -  37

 لواطي احمد احمد عزيزه/  ملك - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 95560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه ابو مختار رافت شادي -  38

  الحفناوي علي ايمن نهال/  ملك االستاد خلف - الجمل ارض - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 95563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مهران احمد مهران -  39

 صالح عبدالفتاح صالح محمد/  ملك - سعد فرك بندر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 95557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عبده محمد هشام هللا عبد -  40

  فايد محمد خالد محمد/  ملك العلوي الكوبري منزل - السنانيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 95562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبع محمود التابعي السيد -  41

  كسيبه محمد علي سيده/  ملك عزمي الشهيد شارع الشهابيه -  ثالث قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 85328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرنسه راغب احمد سمير احمد -  42

 بملكه - متر 100 مساحه 43 هنجر 26 رقم ورشه االثاث مدينه - شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عايد فتحي فتحي جمال -  43

 بالل فتحي خالد/  ملك - الثالثيني شارع - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل العيسوي عبده فؤاد احمد -  44

 عبيد عبدالفتاح محمد خيري/  ملك - 4/43 عقار رابع حي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز ابراهيم علي تامر -  45

 ملوه ابو سعد رياض/  ملك الشرقاوي قهوه امام - جريبه شط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 80217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه السعيد بهجات زكريا عمرو -  46

  شاهين عواد ماهر محمد/  ملك المحوالت شارع - سعد كفر ،  : الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي عبده ابراهيم وليد -  47

  مسلم مصطفى سلمان رضا/  ملك االخضر الكشك شارع الجديده المحطه - البطيخ كفر ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوي محمد كمال عالء -  48

  البسيوني هللا عبد حامد السيد هاني/  ملك - البراشيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 80217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه السعيد بهجات زكريا عمرو -  49

  شاهين عواد ماهر محمد/  ملك المحوالت شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 74478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب سالم المجيد عبد سالم محمد -  50

  اسماعيل الحمادي طارق/  ملك 42 عقار االولى المرحله - المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف الحميد عبد محمود محمد -  51

  الديب محمد علي الهام/  ملك البرج عزبه طريق - درغام الشيخ ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 74478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب سالم المجيد عبد سالم محمد -  52

  اسماعيل الحمادي طارق/  ملك 42 عقار االولى المرحله - المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم ابراهيم صالح هللا عبد -  53

  غانم ابراهيم صالح/  ملك - الروضه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صميده محمد عبدالغني سمير -  54

 صميده عبدالغني اسماعيل/  ملك - الحاجه زجاج بجوار العلوي كوبريال بجوار رابع قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المجيد عبد التواب عبد محمد -  55

  بملكه - الغاب كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنسي حسن عزت محمد عزت -  56

  بملكه - النصارى غيط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحق الداودي العربي السيد -  57

 عبدالحق الداودي العربي/  ملك - فارسكور - الرحامنه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد سيد شريف -  58

  هللا عبد محمد سيد/  ملك - النهضه عزب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العرباني محمد مسعد سعد عادل -  59

 حميد احمد امير/  ملك - التقوى مسجد بجوار الكرداوي شارع الحرس باب ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلقاسي احمد عطيه ايمن -  60

  والنسيج للغزل دمياط بشركه العاملين اسكان - اول قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السندروسي عبده اسماعيل منى -  61

 مجاهد احمد الدين صالح/  ملك - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب الغني عبد احمد حسام -  62

  الهريجي السيد الشربيني عزيزه/  ملك الوحده شارع - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحر التابعي مسعد السعيد -  63

  والده/  ملك - الخميسي مدرسه شارع - السنانيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالعال محمد رفعت هيثم -  64

 عثمان حسن عبدالسالم حسن/  ملك - الروضه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين ابراهيم محمد احمد -  65

  الشبكي السيد رمضان داليا/  ملك القديم الجامع بجوار - الوسطاني ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنشي احمد احمد داليا -  66

  الطويل احمد حسن محمود/  ملك -الفتيات معهد شارع االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 95580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللضام طاهر حمدي وليد -  67

  البطيخ كفر. م  اللضام مصطفى طاهر حمدي/  ملك اللضامين - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 78560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيلق فرج ابراهيم رفعت محمد فكري -  68

 كرات علي محمد علي حازم/  بملك - الجديد السوق شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 95599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل احمد صالح احمد -  69

 المحافظه عام ديوان ملك - 109 بشارع السياحه لتنشيط االقليميه الهيئه مبنى 2 محل البر راس ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 95593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شروش عبده محمد هشام احمد -  70

 شروش عبده محمد هشام/  ملك - سعد كفر - غالب ابو ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 91595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد محمد علي -  71

 بملكه -  متر 100 مساحه 21 ورشه 53 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 95590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيوطي عويضه السعيد الطاف -  72

 العيوطي السعيد عويضه السعيد/  ملك - االنابيب مستودع شارع الشعراء ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 88526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمان محمد المجيد عبد الرحمن عبد -  73

  بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه 53 رقم بالهنجر 19 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 68771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهندي حسين طلعت محمد عمرو -  74

  غنام السيد احمد/  ملك سنتر بورتو مول الميناء غرب دمياط ميناء مدخل - دمياط ميناء ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 95591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام ابراهيم محمد البدوي السيد -  75

 العيسوي عبدالسالم حمدي بشره/  ملك - الشباب مركز بجوار النهضه عزب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 91595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد محمد علي -  76

  بملكه -  متر 100 مساحه 21 ورشه 53 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 95592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار اسماعيل محمد ونسي سمير -  77

 منصور السيد عبدالقادر محمد/  ملك - خضر شارع الشعراء ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 95587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصري مسعد هللا عبد يوسف -  78

  عباس احمد محمد/  ملك - البحريه السعيديه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 95596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي علي اسماعيل عمرو -  79

  العنين ابو الرحمن عبد محمد عزيزه/  ملك 39 رقم عقار النيل كورنيش طلعت شارع - االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 95588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم عبدالعزيز عبدالعزيز جوده -  80

 بملكه 9 محل 4 عماره شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 67960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد عماره الحكيم عبد عمرو -  81

 البطيخ كفر مركز - عبدهللا محمد خفاجى طه/  بملك - الميناء طريق البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 44705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد العزيز عبد طارق -  82

  بملكه - متر 100 مساحه -28،26،24 ورشه 45 رقم هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 85430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهيب علي فهمي عاطف محمد -  83

 الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 85430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهيب علي فهمي عاطف محمد -  84

 اداري مكتب نشاطه - اكتوبر من السادس - الدقي - السواداني شارع 60 رقم عقار الجيزه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 88526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمان محمد المجيد عبد الرحمن عبد -  85

  بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه 53 رقم بالهنجر 19 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 95597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد علي احمد سعد فتحي -  86

 (  تعديل)  سعد علي احمد سعد علي/  ملك - 28 عزبه - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 95595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى الرحيم عبد الشافي عبد رضا -  87

  الروس محمود جالل نافذ/  ملك االمن مديريه بجوار - االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 68771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهندي حسين طلعت محمد عمرو -  88

  غنام السيد احمد/  ملك سنتر بورتو مول الميناء غرب دمياط ميناء مدخل - دمياط ميناء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 95589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه علي مناع فاطمه -  89

 النحراوي محمد احمد/  ملك - المركز شارع - فارسكور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 70017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفا ابراهيم نعيم رضا -  90

 بملكه - شاهين ماهر الشهيد شارع - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 73879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط محمد مصطفى احمد -  91

 الدهشان حامد سعد السيد/  ملك - االمن مديريه بجوار الفتيات معهد امام الديني المعهد شارع رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 95604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيادي احمد عبدالفتاح مالك -  92

 عبدالهادي علي محمود علي/  ملك - فرج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان علي فؤاد حسان -  93

  بملكه - متر 100 مساحه 46 رقم هنجر 14 رقم ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 63582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين جمعه حسين ابراهيم -  94

  بملكه - متر 100 مساحه 51 هنجر 14 رقم ورشه لالثاث دمياط مدينه شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 95617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي النصر ابو محمد عبدالهادي -  95

 حميده محمد احمد مكارم/  ملك - 8/114 قطعه الرابعه المجاوره االول الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 61260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المجيد عبد رزق سعد -  96

  محمد المجيد عبد رزق محمد/  ملك المسري شارع - سعد كفر - الوسطاني ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 61593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن السيد حسن -  97

 بملكه - متر 100 مساحه 27 ورشه 47 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 89961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه سعد رأفت مجدي -  98

  بملكه - متر 100 مساحه 50 رقم هنجر 13 رقم ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 68738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف عثمان السعيد هانى -  99

 والده/  ملك السوسنه بعد النيل كورنيش امتداد - النيل كورنيش شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان علي فؤاد حسان -  100

  بملكه - متر 100 مساحه 46 رقم هنجر 14 رقم ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 86813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان علي فؤاد حسان -  101

  العز ابو محمد يوسف/  ملك البرش ارض - السياله ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 95608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر الشرباصي محمد محمد -  102

 عبدالمجيد احمد عبدالمجيد اسالم/  ملك - الميناء طريق - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 95600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف محمود ابراهيم يحى ابراهيم -  103

 شريف عبدالحي محمد طاهر/  ملك - 5 محل 21 عقار 2 ح - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 95610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا الرازق عبد محمد احمد -  104

  الرازق عبد زكي انتصار/  ملك الخميسي مدرسه شارع - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 63582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين جمعه حسين ابراهيم -  105

 موبليات صناعه ورشه - بملكه - متر 100 مساحه 51 هنجر 14 رقم ورشه لالثاث دمياط مدينه شطا ،:   الـتأشير

 تم 20190807 تاريخ وفي 95603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلي السعيد محمد الدسوقي ابراهيم حسين احمد -  106

 والده بملك - السوالم مسجد بجوار - العرب كفر ،:   الـتأشير وصف،  انالعنو تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 95519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حمدي محمد السيد محمد -  107

 بملكه 34/66 قطعه السادسه المجاوره الرابع الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 95609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحالوي علي عاطف عبدالرحمن -  108

 المحالوي عبده علي عاطف/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 95602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه ابراهيم المتولي فاطمه -  109

 الشربيني عبدالراضي ناصر/  ملك - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 89961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه سعد رافت مجدي -  110

  بملكه - متر 100 مساحه 50 رقم هنجر 13 رقم ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 61593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن السيد حسن -  111

  بملكه - متر 100 مساحه 27 ورشه 47 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 61492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوى سعد رأفت حماده -  112

  بملكه - متر 100 مساحه 50 رقم هنجر 11 رقم ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

،  انالعنو تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 95605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب محمد عبدالمنعم محمد -  113

 جرجس سامي حنا صومئيل/  ملك - النزهه شارع سرور ميدان اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 61492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوي سعد رافت حماده -  114

  بملكه - متر 100 مساحه 50 رقم هنجر 11 رقم ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 62797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزي سالمه حسن عوض -  115

  المزاحي احمد محمد محمد/  ملك القنطره - رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 62797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزي سالمه حسن عوض -  116

 (  االخر الرئيسي المحل اتلغاء)  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 95622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد احمد عبده احمد عبدالرحمن -  117

 كلوب هولدايز اوليمبيا شركه/  ملك - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 95614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا علي عبدهللا محمد -  118

 الشرقاوي المحاسن ابو المحاسن ابو/  ملك - 3 محل 21 قطعه المركزيه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 93502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عبده حسن احمد عادل -  119

  2019/5/19 في المودع االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير 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

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 93502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عبده حسن احمد عادل -  120

 السؤالي الدسوقي ابراهيم ايمن/  ملك - سعد كفر - المنازله كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 68738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف عثمان السعيد هاني -  121

  والده/  ملك - السوسنه بعد النيل كورنيش امتداد - النيل كورنيش شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 95615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محفوظ عزام محمد -  122

 الفار زيد ابو سادات عاصم/  ملك - البصارطه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 95611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن مسعود زيد ابو احمد -  123

 احمد محمد السيد عبدالرحمن/  ملك - البحر شارع العدليه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 95619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي محمود مدبولي اسالم -  124

  البردويلي التابعي حسين محمد/  ملك - الغاز شركه اعلى هنديه ابو ارض ثان قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 95620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متيرد فرج رافت محمد -  125

 مصطفى رزق معوض صالح/  ملك 25/46 قطعه الرابع الحي - السادسه المجاوره الصعيد شارع - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 الدسوقي

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 92251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطلخاوي عباس سادات محمد -  126

 الطلخاوي عباس سادات تامر/  ملك - الثالثين خارج البصارطه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 92251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطلخاوي عباس سادات محمد -  127

 الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 95621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدعدع علي مصطفى مصطفى -  128

 الدعدع السيد علي مصطفى/  ملك - االنابيب مخزن شارع - عبدالرازق جمال ارض رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 95613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البادي ابراهيم السيد السيد امير -  129

 علي السيد محمد سعد جيهان/  ملك - البحري سليمان كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 95618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيوان محمد محمد طارق -  130

  كيوان محمد محمد عطيه/  ملك - السياله طريق اخر - السياله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 79302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الحليم عبد هللا سيف اميره -  131

 الجندي علي االباصيري محمد محمود/  ملك - الغفران مسجد بقجوار - العطوي فارسكور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 85430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهيب علي فهمي عاطف محمد -  132

 الديب مصطفى السيد عاطف/  ورثه ملك ك 11 بلوك الصناعيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 95623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشري محمود محمود احمد -  133

 الشافعي مسعد محمد خديجه/  ملك - النهضه عزب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 95616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر حسن محمد فاطمه -  134

 الصايغ البيلي الكريم عبده محمد/  ملك - سرور ميدان اول قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 93502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عبده حسن احمد عادل -  135

 الخميسي طه محمد ناصر/  ملك - الناصريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 92201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طلبه حسني محمود -  136

  المتولي احمد طلبه حسني/  ملك - البطيخ كفر - الركابيه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 95625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد السيد السيد حارس -  137

  عيد الفتاح عبد الحي عبد امال/  ملك البخاري كوبري شارع - الزرقا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 95626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان سعد سمير احمد -  138

  كرم علي المجيد عبد حنان/  ملك العبد فرج شارع - الزرقا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 95624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني مصطفى حسن سمير محمد -  139

  علي القطب حسن/  ملك - فارسكور - الناصريه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 95627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربي العاطي عبد عطوه احمد سامح -  140

  العاطي عبد عطوه حسني/  ملك - فارسكور - الناصريه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 95632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق محمود عطيه تامر -  141

 والده ملك السوالم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 64315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته حمزه رضا محمد -  142

 وتصدير استيراد)  االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 64315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته حمزه رضا محمد -  143

  منزليه ادوات)  االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 95636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى علي الحميد عبد نهادي -  144

  علي الحميد عبد سمير وفيه/  ملك الهدى نور مسجد بجوار - النهضه عزب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 92521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيان عبده سعد سعد -  145

 ندا يونس هاشم امينه/  ملك - الحوراني ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 95628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد رضا -  146

  القناوي حسن المعصراوي حسن/  ملك المجيد عبد كوبري شارع - السنانيه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 95629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان ابراهيم علي جميل اشرف عبدهللا -  147

 ندا عبدالغفار محمد عبدالمنعم شهاب/  ملك - الجديد الموقف بجوار سعد كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 68960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج محمد رمضان احمد -  148

  حجاج يوسف محمد رمضان سامح/  ملك - الحوراني ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 95630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز سليمان وصفي وصفي -  149

 الباز سليمان وصفي/  ملك- فارسكور الشيوخ ميت ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 95607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حريز الشهاوي الرازق عبد حلمي دعاء -  150

  مصطفى محمد الشعشاعي محمد/  ملك المدينه مجلس شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 95635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور مندور ابراهيم محمد -  151

 والده ملك - البستان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 95631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبده يحى محمد -  152

  بركات عبدالحيم احمد خضر/  ملك - الجديده الميناء طريق البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 77395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي السعيد نبيل حامد -  153

  نصر محمد ابراهيم السيد/  ملك - البحريه السعديه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 95633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبيح مسلم ابراهيم شعيب هالل -  154

 بملكه - سعاده ابو قرية - الوسطاني ،:   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

 تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 71641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسيني الغفار عبد العليم عبد سعد محمد -  155

 قطن بذره معصره - الحسيني عبدالغفار عبدالعليم سعد/  ملك - الزرقا - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 68960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج محمد رمضان احمد -  156

  حجاج يوسف محمد رمضان سامح/  ملك - الحوراني ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 92521    برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، العيان عبده سعد سعد -  157

 ندا يونس هاشم امينه/  ملك - الحوراني ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 95597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد علي احمد سعد فتحي -  158

 سعد علي احمد سعد علي/  ملك 28 عزبه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 71641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسيني الغفار عبد العليم عبد سعد محمد -  159

  - الحسيني عبدالغفار عبدالعليم سعد/  ملك - الزرقا - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 95634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبه محمد السيد احمد -  160

  حسن علي نهله/  ملك سنه ابو معرض خلف بورسعيد طريق - السياله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 95638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجوه مصطفى ابراهيم طارق -  161

 فوده محمد حامد صفاء/  ملك - عسل نصر شارع جريبه شط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 95645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد حامد احمد -  162

  هللا عبد السيد حامد احمد/  ملك - المنازله كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 95647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان حامد حسين احمد احمد -  163

  البدري محمد زكريا عبده/  ملك الروكي حلواني بجوار - الشهابيه - ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 95640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا علي شعبان علي -  164

 شتا علي علي شعبان/  ملك - الجنه رياض مسجد بجوار العنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 95646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم طه فتحي محمد -  165

 هاشم محمد طه فتحي/  ملك - توبيساال محطه بجوار الجالء شارع اول قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 95641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر احمد محمد اكرم عبدالرحمن -  166

 محمد شعبان رمضان احمد/  ملك - الزرقا السرو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 95639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم عبده شحاته المنعم عبد خالد -  167

 والده/  ملك - الشعراء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 95650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضي امين الشربيني طارق -  168

  الجمال العزيز عبد حامد محمد/  ملك 18 رقم محل 4 رقم عماره االولى المجاوره - االول الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 95649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان عبدالفتاح عبدالعاطي الدين عالء -  169

 فهيم عبدالعليم زكيه/  ملك - الكبير المسجد بجوار التوفيقيه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 95637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدهللا محمد هشام -  170

 الكفراوي ابراهيم السيد محمد/  ملك - سعد كفر بندر ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 95642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عبدالحي عبدالعال ابراهيم نوار -  171

 ابراهيم مها/  ملك 4،  3،  2،  1 محل 20/46 قطعه السادسه المجاوره الرباع الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف، 

 عامر عبدالحي عبدالعال ابراهيم واميره ومروه ونورا البياع عبدالمجيد



 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 20190819 تاريخ وفي 77395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قيالدسو السعيد نبيل حامد -  172

  نصر محمد ابراهيم السيد/  ملك - البحريه السعديه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 95644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد جابر محمد سهام -  173

 البربري فرج عطيه/  ملك - الوسطاني ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 95648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهيب عبده كمال ايمن -  174

 الزيني حسن عزب جميله/  ملك - البرج عزبه طريق الخياطه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 95655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمايل ابو محمد محمد محسن -  175

 الحمايل ابو هللا عطا محمد محمد اشرف/  ملك - السرو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 95654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود فريد محمد احمد -  176

  والده/  ملك الكاشف - الزرقا ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 95660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يماني محمد عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد -  177

 والده ملك - المرابعين كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 95661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سراج امين محمد علي -  178

 البريشي محمد مسعد مسعد/  ملك - سرور ميدان اول قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 95652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني عبده احمد محمود منار -  179

  بملكها - متر 100 مساحه 17 ورشه 44 رقم هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   أشيرالـت وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 93181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي علي كمال فتحي ابراهيم -  180

  الجمل رضوان ابراهيم علي ابراهيم/  ملك - السرو تفتيش - طلمبات ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 93181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي علي كمال فتحي ابراهيم -  181

 الجمل رضوان ابراهيم على ابراهيم/  بملك - النصر منية مركز - القديمه برمبال ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 93181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي علي كمال فتحي ابراهيم -  182

  الجمل رضوان ابراهيم علي ابراهيم/  ملك - السرو تفتيش - طلمبات ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 93181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي علي كمال فتحي ابراهيم -  183

 الجمل رضوان ابراهيم على ابراهيم/  بملك - النصر منية مركز - القديمه برمبال ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 95662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاللي السيد محمد كريم -  184

  والده/  ملك الفنار شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 95653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف علي احمد علي محمد -  185

  والده/  ملك اللحم عزبه - الرازق عبد جمال ارض - رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 80170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر القباري محمد نشوى -  186

 زايد محمد عبدالمحسن اخالص/  بملك 1 مجاوره 2 حي 2 عقار 1 رقم محل - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 95651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف رمضان ايمان الدكتوره صيدليه -  187

 محمد عباده المعبود عبد الشحات/  ملك 1/13 قطعه - الثالثه المجداوره الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 95658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخميسي احمد محمد محمد ثناء -  188

  سالم احمد احمد السيد/  ملك 81/425 قطعه 25 المجاوره الخامس الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 95656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الفتوح ابو العليم عبد فرج -  189

  البطيخ كفر. م علي السالم عبد محمد مجدي/  ملك - القديمه الرضا ام - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف



 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

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 95671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البابلي السيد السيد السعيد اسالم -  190

  العاصي السيد حسن احمد/  ملك االزهري المعهد بجوار - االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 71178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل محمد حمدي حمدي -  191

 ( تعديل)  بصل محمد حمدي محمد/  ملك االربعين مسجد بجوار الرحمن عبد ش اول ثان قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 71178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل محمد حمدي حمدي -  192

 وشريكه الريس فتحي اسامه/  ملك - 11 بلوك 12/11/10 قطعه الصناعيه المنطقه الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 95663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه الليثي عثمان محمد عثمان مختار -  193

  نعيم السيد رزق هناء/  ملك 65 مجاوره 84 اصيالع تقسيم - البر راس ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 95667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم جمعه جمعه شاكر عدلي -  194

 الغني عبد علي علي محمد/  ملك الصفوه مول - النيل كورنيش شارع - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 95675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعي نعمان مروان محمد -  195

  البرعي محمد نعمان احمد/  ملك - الطرحه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 95670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابو محمد زكريا اشرف -  196

  ونس احمد عبده فتحيه/  ملك الفنار شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 95677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق عبد الوهاب عبد عادل اشرف -  197

  الشرقاوي ابراهيم نور عايده/  ملك - الزعاتره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 69179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغضبان احمد رضا محمد -  198

  الغضبان محمد احمد رضا/  ملك - بصل مقهى بجوار الوفا ابو شارع - ثالث قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 95668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزناتي محمود محمد محسن سامح -  199

  عثمان كامل مسعد مايسه/  ملك - السياله ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 71178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل محمد حمدي حمدي -  200

  بصل محمد حمدي محمد/  ملك االربعين مسجد بجوار الرحمن عبد ش اول ثان قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 86978    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق رشدي ربيع محمد -  201

  بملكه 46 رقم هنجر 29 رقم ورشة لالثاث دمياط مدينة - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 86978    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق رشدي ربيع محمد -  202

 الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 91149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب احمد محمود صبري عوض -  203

 بحيلق المعاطي ابو السبع احمد/  ملك - الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 92977    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبيحه حامد سعد عمر -  204

 شادوفه عبده محمد/  ملك - الدين صالح شارع ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 95674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الدهري علي محمد السيد اشرف) والشباك الباب لصناعه الدهري -  205

 البيدق احمد محمود نظيمه/  ملك - السالميه - الضهره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190821

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 95673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد احمد احمد عادل السيد -  206

  والده/  ملك العمومي الطريق - الشعراء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 56614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صالح العزيز عبد عبده -  207

 الغول علي علي محمد امل/  ملك - النبوي الهدي مسجد بجوار المحور طريق الملح شط ،:   الـتأشير وصف



 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 20190821 تاريخ وفي 95665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يعقوب السعيد الدسوقي ابراهيم احمد -  208

  سالمه العزيز عبد علي امال/  ملك الزيني مجدي شارع - الزرقا ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 95664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمود العزيز عبد سهير -  209

  سالمه العزيز عبد علي امال/  ملك الزيني مجدي شارع - الزرقا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 95666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس السعيد محمد السيد -  210

  والده/  ملك ناصر بهعز - الجنيدي ارض - ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 95669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهري محمد جمال احمد -  211

  والده/  ملك - المحور طريق - السياله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 69179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغضبان احمد رضا محمد -  212

  الغضبان محمد احمد رضا/  ملك - بصل مقهى بجوار الوفا ابو شارع - ثالث قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 95676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عايد علي توفيق عزمي وسام -  213

 عايد علي توفيق عزمي/  ملك خلف اوالد - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 95687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد رجب سوسن -  214

  طبل الدين صفاء محمد/  ملك السمكيه الثروه شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 95688    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف عشري احمد ايمن ايمن -  215

  معروف عشري احمد ايمن/  ملك الغرباوي مسجد بجوار السوق شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 95657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداغر مصطفى محمد الدسوقي عصام -  216

 الباز عبدالمحسن فتحي/  ملك - الشيوخ ميت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 95683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصديق هللا جاب محمد ابراهيم -  217

  العز ابو الغني عبد مدمح اسماعيل/  ملك الهويس طريق العز ابو عزبه - السنانيه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 95686    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهدى ابو الرازق عبد امين الرازق عبد -  218

  سليم السيد السعيد السيد/  ملك السريع الطريق - الجديده المحطه - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 95678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدهللا محمد باسم -  219

 الكفراوي ابراهيم السيد محمد/  ملك - سعد كفر تفتيش ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 88836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيوان العاطي عبد شعبان محمد محمد -  220

 كيوان محمد عبدالعاطي شعبان محمد/  ملك المياه شركه بجوار الفنار شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 95685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل المجيد عبد عثمان احمد -  221

  البطيخ كفر. م اسماعيل الرازق عبد المجيد عبد عثمان/  ملك - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 94000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي منصور عبده احمد -  222

 والده/  ملك ارضي دور عنبر - المعماريه المدرسه امام - شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 95681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاشوطي محمد محمود محمد -  223

  القاشوطي محمد محمود مصطفى/  ملك - الدمام شارع افينا مصنع بجوار - البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 95679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق ابراهيم زكريا جهاد -  224

  عرنسه الفتاح عبد السالم عبد عصام/  ملك 45/36 قطعه - السادسه المجاوره - الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل مت 20190822 تاريخ وفي 48760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه السعيد بهجات جمال -  225

 ( وتجميعه وفندقي مكتبي اثاث تصنيع)  االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   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 20190822 تاريخ وفي 95682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وفا ابو محمد فاروق السيد -  226

 غنيم المتولي حامد فاديه/  ملك - الصحابه مسجد بجوار - السياله مساكن - السياله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 94000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي منصور عبده احمد -  227

  والده/  ملك ارضي دور عنبر - المعماريه المدرسه امام - شطا ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 95684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي محمد حلمي حلمي الزهراء فاطمه -  228

 محمد طارق/  بملك 4 - 90 - 36 قطعه 3 منطقه السادسه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 عيد احمد البيومي

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 95680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته علي السيد احمد ايمن -  229

  بملكه 48/33 قطعه - الثالثه المجاوره - الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

،  وانالعن تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 95690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحريري ابراهيم محمد بدريه -  230

 بملكها - 17 ورشه 52 رقم هنجر لالثاث دمياط مدينه شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 66728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين مصطفى اسماعيل حسن -  231

  حسانين مصطفى اسماعيل/  ملك - 1 رقم مكتب 27/3 قطعه - المركزيه المنطقه الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 89073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضري محمد علي عالء -  232

  بملكه - بورسعيد طريق - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 90274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رويزق السعيد حسام محمد -  233

  شريف محمد نشات احمد/  ملك - السرو ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 95691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر اللطيف عبد ابراهيم اللطيف عبد -  234

  ابراهيم الرازق عبد فوزيه/  ملك مول جراند سيتي خلف - المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 89073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضري محمد علي عالء -  235

  بملكه - بورسعيد طريق - شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 95701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل السعيد محمد محمد سعد -  236

 عكاشه حامد احمد عزه/  ملك - الشحطور سمير شارع النصارى غيط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 95695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغني عبد رزق احمد فائق عبير -  237

  البطيخ كفر. م العزبي سليمان المتولي السيد/  ملك - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 95696    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر السيد شعبان صبري محمد -  238

  حمزه احمد الرحيم عبد زينب/  ملك - العطوي ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 66728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين مصطفى اسماعيل حسن -  239

  حسانين مصطفى اسماعيل/  ملك - 1 رقم مكتب 27/3 قطعه - المركزيه المنطقه الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 90274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رويزق السعيد حسام محمد -  240

  شريف محمد نشات احمد - السرو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 95697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزفتاوي توفيق محمد ايمن -  241

  الزفتاوي نعيم ناريمان/  ملك حسان جمال موبليات بجوار - الملح شط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 95689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوهي صالح رجب شيماء -  242

 البوهي ابراهيم صالح رجب/  ملك - فارسكور الروضه ،:   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

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 95699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو رزق محمد ابراهيم محمد -  243

  الفالحجي صالح فهمي/  ملك حديث 5 طريق شارع - دقهله ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 95694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب الحافظ عبد محمد الحافظ عبد محمد -  244

  محمد الحافظ عبد رضا محمد/  ملك - هللا عبد الخولي ميت ،:   تأشيرالـ وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 95693    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف مصطفى حسن حامد -  245

  عوف حسن مصطفى حسن/  ملك المظلوم مسجد بجوار وزير العظيم عبد شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 95702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الذكي محمد محمد رضا زياد -  246

 والده ملك الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 95698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل السيد محمد مصطفى -  247

  هالل السيد محمد/  ملك - التوفيقيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 95700    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا عبدالحميد محمد السعيد -  248

 عطا عبدالغفار عبدالحميد محمد/  ملك - حالوه ترعه البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 95692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي علي علي طه علي -  249

 سليمان مسعد محمد زينب/  ملك - فارسكور حجاجه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 95705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم يوسف زكريا السالم عبد -  250

  البطيخ كفر. م العز ابو الشربيني ابراهيم رضا/  ملك العز ابو كوبري - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 95711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابو محمد حامد حسن هيثم -  251

 االتربي الوهاب عبد السيد وفاء/  ملك - النحاس شارع التخصصي المستشفى خلف االعصر رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 79621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبه عباس ثابت سمير -  252

 هجب عباس المتولي عادل/  بملك - كرات صادق مدرسه بجوار السياله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 67929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد احمد هللا سعد عماد -  253

 الكحكي طاهر مختار حسن/  بملك - االرضي الدور 24 محل الصياد مول النيل كورنيش اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 95708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف مصطفى حسن حسن -  254

  منصور محمد احمد/  ملك الروكي بجوار الشهابيه - ثالث قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 95718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم الهجرسي حمدي سمير عامر -  255

  سليم الهجرسي حمدي ماهر/ ملك - هللا عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 95710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومي السيد حلمي ماجده -  256

  الجالد السالم عبد المنعم عبد حسن/  ملك الجالد شارع الحربي الشارع - رابع قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 95707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران الرازق عبد محمد باسم -  257

  الرازق عبد سليمان زيد ابو محمد/  ملك - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 95709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه محمد جابر اسالم -  258

 الحمامي محمد عبده سامي/  ملك - الثانيه االعصر - المرور شارع رابع قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 95706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني احمد محمد محسن ايهاب -  259

 الزيني محمود ابراهيم سماح/  ملك السالم مسجد بجوار الشناوي كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 95713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد راشد محمد -  260

 رفاعي متولي محمد حبيبه/  ملك - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 95715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا احمد بكر احمد -  261

 جبر ابراهيم عطيه صبري عمرو/  ملك - الكباس شارع امتداد غرب جمصه - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 95703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل المنسي طه محمود محمد -  262

 العيان بدر ابراهيم الخير ابو منى/  ملك - الحوراني ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 95714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمان معبد عبدالفتاح محمود -  263

 محمد احمد رزق محمد/  ملك - الكبير المسجد البحر شارع البلد جمصه - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 95716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتوح ابو محمد محمود -  264

  عيد محمد الفتوح ابو محمد/  ملك البحريه السعديه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 44063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد الشربينى احمد -  265

 جلهوم حسن محمود محمد/  بملك - مفتاح الشيخ مسجد بجوار الشرباصي اول قسم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 44063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الغاء) البيومى  محمد  الشربينى احمد -  266

 جلهوم حسن محمود محمد/  بملك - مفتاح الشيخ مسجد بجوار الشرباصي اول قسم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 63580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  السيارات لتجارة زيد عبده كمال -  267

 زيد احمد عبده احمد/  بملك - العرب كفر فارسكور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 63580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد احمد احمد عبده كمال -  268

 زيد احمد عبده احمد/  بملك - العرب كفر فارسكور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 95704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغاوري مدمح محمد معتز -  269

  احمد محمد السيد المغاوري/  ملك - السرو تفتيش ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف العزيز عبد زكي عادل اشرف -  270

  بملكه - شطا بناحيه لالثاث الصناعيه المنطقه 43 رقم بالهنجر 13 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف ابو احمد احمد ابراهيم -  271

 ابو احمد ابراهيم شريف/  ملك - الكبير العز ابو مسجد بجوار السد كوبري العز ابو عزبه البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

 شريف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 54112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف السيد مسعد مسعد -  272

 حسن السعيد السعيد مايسه/  ملك فارسكور النجارين ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 78214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيري القادر عبد المرسي العباس ابو -  273

 مواشي حظيره - عبدالعاطي يسري العربي/  ملك - الزرقا الجديد الكاشف ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 61260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المجيد عبد رزق سعد -  274

  بملكه - متر 100 مساحه 16 ورشه 51 رقم هنجر لالثاث دمياط مدينه- شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 87371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدراوي يوسف السيد احمد -  275

 بركات الحليم عبد احمد خضر/  ملك الكبير المسجد خلف البحر شارع - البلد جمصه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقي عبدهللا عبدالحليم جمال دينا -  276

 عبدهللا عبدالحليم جمال/  ملك - الناصريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خروبه خليل حسن عصام -  277

 الشهابي محمد محمد نوال/  ملك - العيشي شارع اللحم عزبه ،:   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

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 78214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيري القادر عبد المرسي العباس ابو -  278

 عبدالعاطي يسري العربي/  ملك - الزرقا الجديد الكاشف ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان عبدالسالم حامد احمد -  279

 سرحان مصطفى فاطمه/  ملك - الصيادين قريه 101 امتداد البر راس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 61260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المجيد عبد زرق سعد -  280

  بملكه - متر 100 مساحه 16 ورشه 51 رقم هنجر لالثاث دمياط مدينه- شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلماني محمد زكريا مسعد -  281

 بملكه - النيل شارع البر راس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 87371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدراوي يوسف السيد احمد -  282

 بركات الحليم عبد احمد خضر/  ملك الكبير المسجد خلف البحر شارع - البلد جمصه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبده الفتاح عبد نجيب عمار -  283

  البطيخ كفر. م والده/  ملك السواحل - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 92503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل محمد عبدالمنعم عادل -  284

  رضوان عطوه محمد ورثة ملك - البستان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجد وهبه عبدالقادر يسري -  285

 تومه محمد عبده محمد/  ملك - 19 قطعه 3 رقم محل المركزيه الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 61284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل محمد رفعت السعيد -  286

 الكتبي السيد ابراهيم محسن/  بملك - القطان امام القديم شطا طريق شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدويك عباس محمد معاذ -  287

 خليل محمد يحيى جالل/  ملك - العلوي الكوبري ثروت شارع رابع قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكل محمود ابراهيم حلمي خالد -  288

 عطا عبده عثمان اكثم/  ملك - البحر شارع - غالب ابو ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع البدري محمد علي محمد -  289

 غالي احمد طلعت/  ملك المحطه شارع فارسكور ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد العوضي محمد رجاء محمد -  290

 محمد العوضي محمد رجاء / ملك - الشرباصي شارع نهايه المطري الشرباصي شارع اول قسم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 حسن

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 85203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره ابو ابراهيم علي محمد -  291

 عماره ابو علي محمد وليد/  ملك - البر راس موقف بجوار السنانيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه علي سادات نصر سادات -  292

  الجندي محمد يسري احمد/  ملك بنات االعداديه مدرسه امام الوفا ابو شارع - ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الحديدي الحديدي رضا -  293

  بملكه - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطا ابو عبده حسونه الهادي عبدالرحمن -  294

 عبدالمقصود محمد عبدالمقصود عماد عمرو/  ملك - البطيخ كفر الجديده الرضا ام البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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 20190827 تاريخ وفي 95199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف ابو احمد احمد ابراهيم -  295

 ابو احمد ابراهيم شريف/  ملك - الكبير العز ابو مسجد بجوار السد كوبري العز ابو عزبه البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

 شريف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل عبده عبده زكريا -  296

 االلفي محمود طه فوزيه/  ملك - سعد كفر االسماعيليه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 95726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان ابراهيم علي جميل اشرف عبدهللا -  297

 ندا عبدالغفار محمد عبدالمنعم شهاب/  ملك - الجديد الموقف بجوار سعد كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 95743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالموني علي عبده عاطف -  298

 بملكه - بشطا لجملها سوق شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 95741    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب كامل مصطفى محمد -  299

  رجب محمد كامل مصطفى/  ملك البرج عزبه اول السوق شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 95744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدريني المكاوي محمود عزت ياسمين -  300

 عوض الوفا ابو عادل المتولي/  ملك الغربي والجربي البر راس طريق من الجديد درغام حوض ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  جعفر

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 92511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده رزق كامل عمرو -  301

 الاليح علي احمد علي/  ملك - فارسكور الروضه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 46897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه المرسي ابراهيم المرسى محمد -  302

 (  االخر الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 46897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الغاء)  شوشه ابراهيم المرسى محمد -  303

 (  االخر الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 95739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولي ناصف احمد محمد -  304

 صبح الحسيني السيد  الحسيني/  ملك - الباز عزبه - الزرقا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 95745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم جاد شكري بسام -  305

  جاد شكري نهاد/  ملك - شحاته كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 91353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك العزيز عبد الغريب عصمت -  306

 الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 89672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد حمدي محمد -  307

  حسن الدين محي حسن حسن/  ملك 5 قطعه الثاني الحي شمال النوادي منطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 95740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشي الصديق بكر طاهر خالد -  308

 والده ملك الغباشي مسجد بجوار النصارى غيط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 95738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي سيد صبري حسن -  309

  محمد هاشم محمد علي/  ملك - النيل كورنيش شارع االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 95735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو الصديق محمد عادل محمد -  310

  محمود محمود صالح عماد/  ملك - الجديده دمياط مدخل المطار طريق - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 95736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبيده حامد علي عبدالفتاح -  311

 زبيده حامد علي محمود/  ملك - الشباب مركز بجوار الصيادين عزبه السياله ،:   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 20190828 تاريخ وفي 95737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هاشم محمد علي -  312

 علي سيد صبري حسن/  ملك - النيل كورنيش شارع رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد شحاته سعد مصطفى -  313

 فايد سعد مصطفى ناديه/  ملك - بدوي خضر شارع سديد الشيخ - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معيط السيد احمد ياسر -  314

 بملكه العاص بن عمر مدرسه بجوار سيبويه شارع ثالث قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطي ابو السيد عبود محمد -  315

  اللبان علي علي سعغد/  ملك 11 بلوك 9،8 قطعه الصناعيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر الجواد عبد علي عنتر مريم -  316

 الفحله يوسف رشاد محمد/  ملك - السرو ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو السيد ابراهيم مدحت مدحت -  317

  بملكه - 46/46 قطعه السادسه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه محمد ابراهيم عبده -  318

 بملكه - االسماعيليه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض محمد ابراهيم هانم -  319

 جوهر احمد السيد احمد/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي عبدالمقصود سالمه علي -  320

 ايوب احمد محمد احمد/  ملك - المرابعين كفر راشد عزبه الغاب كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمود جوده احمد -  321

 شره عبده السعيد عبدالرازق محمد/  ملك - داود عبدالوهاب شارع فارسكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ياسين عبده محمد -  322

 علي امام احمد عبدالباسط/  ملك - الجديد الكاشف ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدسوقي خليل الحمادي -  323

 محمد الدسوقي خليل محمود/  بملك عاشور خزان الغاب كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا كرم محمد محمد عادل -  324

  الغيط ابو عبدالهادي عبدالهادي/  ملك - الزرقا السرو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاملي محمود حافظ محمود سيد -  325

 عرفه محمد عبدالحليم ياسين/  ملك - 36/38 قطعه ارضي 13 رقم محل الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين ابراهيم محمد الحسنين هشام -  326

 حسنين ابراهيم محمد الحسنين محمد/  ملك - الناصريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 63583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسي السيد الدين محي ايمن -  327

  العباسي احمد التابعي رابحه/  ملك العباسي شارع - النصارى غيط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 40836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع مصطفى محمد محمد اشرف -  328

 الدرس رمضان سمير سمير/  ملك - عبدالفتاح مسجد بجوار البصارطه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 63583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسي السيد الدين محي ايمن -  329

 لعباسيا احمد التابعي رابحه/  ملك العباسي شارع - النصارى غيط ،:   الـتأشير وصف
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 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95759    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عبده عبدهللا سماح -  330

 محمد محمود محب محمد/  ملك - سعد كفر العباسيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد حامد عبدالفتاح ناهد -  331

 الدياربي علي احمد/  ملك - النصارى غيط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 95757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه محمد جالل هادي -  332

 طعيمه محمد جالل هاني/  ملك - بالزا الصياد برج النيل كورنيش شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 89672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد حمدي محمد -  333

  حسن الدين محي حسن حسن/  ملك 5 قطعه الثاني الحي شمال النوادي منطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 54573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغالي ابراهيم حامد ابراهيم -  1

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 75816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديك عزت محمد رضا -  2

 فقط التصدير ليصبح النشاط الغاء تم

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 89898   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاصي توفيق علي علي -  3

 موبليات وتصدير عامه مفاوالت ليصبح الموبليات صناعه نشاط الغاء تم

 تاريخ وفي 82722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الشامخ محمود معتمد محمود)  االخشاب على للحفر الشامخ -  4

 موبليات صناعه ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801

 وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 89003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني علي نعمان محمد هبه -  5

 ماركت وسوبر عطاره:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 44064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنير محمد الباقي عبد طاهر -  6

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير واستيراد عامه ومقاوالت:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 94189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السؤالي ابراهيم كامل عصام -  7

 تصدير:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 71461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العز ابو موسى على على على -  8

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 66876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلمى رمضان عواد احمد -  9

 جمركي تخليص و تصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 81999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوي حسن رزق فاطمه -  10

 الحكوميه والمقاوالت:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 94914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبده عبدربه محمد حسين -  11

 الهندسيه التوريدات:  التأشير وصف
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 79959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالس عبد محمد ابراهيم ابراهيم -  12

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 95145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطناحي طه لطفي محمد هاني -  13

 ( االنترنت عدا فيما)  وكمبيوتر محمول وخدمات تجاره:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 23846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيف محمود سادات شهبور -  14

 فقط الموبليات تجاره على قاصر ليصبح والتصدير االستيراد الغاء:  التأشير

 تاريخ وفي 52355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  غانم احمد العزيز عبد مدحت)  البتروليه المواد ولنقل للمقاوالت الغانم -  15

 بتروليه مواد نقل ومقاول:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190806

،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 52355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  غانم احمد العزيز عبد مدحت -  16

 بتروليه مواد نقل ومقاول:  التأشير وصف

 تم20190806 تاريخ وفي 74403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( السواح ابراهيم محمد محمد) للتصدير السواح مؤسسة -  17

 ومشتمالتها محمول اجهزه وبيع تصدير:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 74403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  السواح ابراهيم محمد محمد -  18

 ومشتمالتها محمول اجهزه وبيع تصدير:  التأشير وصف

 وفي 74403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  السواح ابراهيم محمد محمد) والتصدير لالستيراد السواح مؤسسة -  19

 ومشتمالتها محمول اجهزه وبيع تصدير:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ

 تاريخ وفي 74403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( تعديل( ) السواح ابراهيم محمد محمد)  والتصدير لالستيراد السواح -  20

 ومشتمالتها محمول اجهزه وبيع تصدير:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190806

،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 78766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد المنعم عبد محمد حامد -  21

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 64858   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمرة ابو على المعاطى ابو محمد -  22

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 79273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف محمود سعد سعد -  23

 والتصدير الموبليات صناعه النشاط ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان علي فؤاد حسان -  24

 منجد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 61260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المجيد عبد رزق سعد -  25

 ( حاليا)  ميكانيكيه نجاره ورشه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 68738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف عثمان السعيد هانى -  26

 فقط التصدير ليصبح الموبليات وتجاره االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 93502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عبده حسن احمد عادل -  27

 مواشي مزرعه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 87780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغصناوي محمد محمد اشرف -  28

 مستندات وتصوير حكوميه وتوريدات:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ يوف 93502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عبده حسن احمد عادل -  29

 غذائيه مواد وتغليف وتعبئه وتوزيع تجاره:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 95622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد احمد عبده احمد عبدالرحمن -  30

 سريعه ووجبات مشروبات:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 69819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه الرازق عبد محمد محمد -  31

 الرخام وشطف وتشكيل تقطيع ورشه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 95607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حريز الشهاوي الرازق عبد حلمي دعاء -  32

 السفن وصيانه السفن وتموين السفن ومخلفات بحريه واشغاالت بحريه توريدات:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 74803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد قاسم حسن علي -  33

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم

،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 81011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السيد الشرباصي محمد سامح -  34

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 95597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد علي احمد سعد فتحي -  35

 الحكوميه المشتريات مايتطلبه وكل سيارات غيار قطع و وصيانه وزراعيه وصحيه كهربائيه و كتابيه توريدات مكتب:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 55120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد رضوان كمال شريف -  36

 تجاريه توكيالت:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 68960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج محمد رمضان احمد -  37

 الموبليات نجاره ورشه ليصبح والتصدير االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 74176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو ابراهيم السعيد ابراهيم -  38

 فقط تصدير على قاصر ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 71178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل محمد حمدي حمدي -  39

 تصدير مكتب:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 71178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل محمد حمدي حمدي -  40

 متكامل اثاث مصنع:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 95374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات محمد علي نصر -  41

 والحراسه االمن اعمال عدا فيما للداخل عماله وتوريد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 57580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف السيد سامي محمد -  42

 وجرانيت رخام وتلميع تقطيع ورشه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 56614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صالح العزيز عبد عبده -  43

 موبليات صناعه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 92977   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبيحه حامد سعد عمر -  44

 موبليات صناعه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 79768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرنسه رزق مسعد رزق -  45

 فقط تصدير:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 72399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى السالم عبد محمد مسعد محمد -  46

 وتصدير اثاث تصنيع النشاط اصبح:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 54093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غضه ابو حسن حسن سامى -  47

 موبليات وصناعه:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 88836   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيوان العاطي عبد شعبان حمدم محمد -  48

 االثاث لتصنيع مصنع:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 75292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل عبده خليل وفيق -  49

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 41999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابي يوسف العزيز عبد طاهر -  50

 كاوتش وتجاره:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 59748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محيسن عباس مختار ايمن -  51

 الضريبي الموقف بشهاده ورد لما طبقا 2006/12/12 بتاريخ والحصر العد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 93563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي التواب عبد محمد وائل محمد -  52

 والمفروشات االسفنجيه الصناعات:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 86126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شادي ابو حسن محمد نبيل محمد -  53

 بالتجزئه وفاكهه خضار تجاره:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغبه حامد انور متولي محمد -  54

 والتصدير:  التأشير

 ،(  تعديل)  زغبه حامد انور متولي محمد( )  حورس بانيوهات)  جالس والفايبر االكليريك البانيوهات النتاج حورس مصنع -  55

 والتصدير:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95023   برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ،(  تعديل)  زغبه حامد انور متولي محمد -  56

 والتصدير:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 85560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  المغربي طه المنعم عبد احمد -  57

 اسنان طب ومستلزمات:  التأشير وصف

 تعديل تم20190825 تاريخ وفي 85560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المغربي طه عبدالمنعم احمد)  دنتال المغربي -  58

 اسنان طب ومستلزمات:  التأشير وصف،  النشاط

 وصف،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 67929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد احمد هللا سعد عماد -  59

 جاهزه مالبس تجاره:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 44063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد الشربينى احمد -  60

 كهربائية ادوات تجارة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 44063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الغاء) البيومى  محمد  الشربينى احمد -  61

 كهربائية ادوات تجارة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 60014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع السيد السيد محمد -  62

 اثاث صناعه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 61284   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدل محمد رفعت السعيد -  63

 موبليات صناعه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 56996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار محمد احمد ماذن -  64

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 56996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  العطار محمد احمد مازن -  65

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 85203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره ابو ابراهيم علي محمد -  66

 خشبيه توريدات مكتب:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 95718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم الهجرسي حمدي سمير عامر -  67

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير واالستيراد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 89672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد حمدي محمد -  68

 ( شوب كافي)  كافتيريا:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 70965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد احمد حسن ياسر -  69

 موبليات وصناعه

،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 93427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سراج محمد طه محمود محمد -  70

 السيارات وخدمات وشحوم زيوت تجاره:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 66990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح احمد محمد محمد -  71

 والتصدير الجمركي التخليص النشاط واصبح االستيراد الغاء تم

،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 40836   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع مصطفى محمد محمد اشرف -  72

 موبليات صناعه:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبكي محمد محمد مجدي -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 95558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزالط ابراهيم فاروق عبير -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبدالعال محمد رفعت هيثم -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين ابراهيم محمد احمد -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 95599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل احمد صالح احمد -  5

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 95622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد احمد عبده احمد عبدالرحمن -  6

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 95636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى علي الحميد عبد نهادي -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 95648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهيب عبده كمال ايمن -  8

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 95664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمود العزيز عبد سهير -  9

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 95655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمايل ابو محمد محمد محسن -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95693   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف مصطفى حسن حامد -  11

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الذكي محمد محمد رضا زياد -  12

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف ابو احمد احمد ابراهيم -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل عبده عبده زكريا -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 95741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب كامل مصطفى محمد -  15

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد حامد عبدالفتاح ناهد -  16

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشالوي محمد احمد عبدالجواد احمد -  17

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد توفيق محمد احمد -  18

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنشي احمد احمد داليا -  19

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللضام طاهر حمدي وليد -  20

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 95605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب محمد عبدالمنعم محمد -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 61492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشماوي سعد رافت حماده -  22

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 95627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربي العاطي عبد عطوه احمد سامح -  23

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 95632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق محمود عطيه تامر -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 95666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس السعيد محمد السيد -  25

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 95669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهري محمد جمال احمد -  26

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 95678   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدهللا محمد باسم -  27

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب الحافظ عبد محمد الحافظ عبد محمد -  28

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 95711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابو محمد حامد حسن هيثم -  29

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطا ابو عبده حسونه الهادي دالرحمنعب -  30

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 95744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدريني المكاوي محمود عزت ياسمين -  31

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عبده عبدهللا سماح -  32

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الشربيني الشربيني السيد محمد -  33

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 88526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمان محمد المجيد عبد الرحمن عبد -  34

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 68771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهندي حسين طلعت محمد عمرو -  35

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 95591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام ابراهيم محمد البدوي السيد -  36

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 95611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن مسعود زيد ابو احمد -  37

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 95619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي محمود مدبولي اسالم -  38

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 95637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدهللا محمد هشام -  39

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 95661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين سراج امين محمد علي -  40

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 95681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاشوطي محمد محمود محمد -  41

 خاص :التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزفتاوي توفيق محمد ايمن -  42

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 95707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران الرازق عبد محمد باسم -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدويك عباس محمد معاذ -  44

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدسوقي خليل الحمادي -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا كرم محمد محمد عادل -  46

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن االلفي محمود سامي بليغ -  47

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 65298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه محمد محمد محمود -  48

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب الغني عبد احمد حسام -  49

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحر التابعي مسعد السعيد -  50

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 95593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شروش عبده محمد هشام احمد -  51

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 68738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف عثمان السعيد هاني -  52

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 95624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني مصطفى حسن سمير محمد -  53

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 92521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيان عبده سعد سعد -  54

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 95644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد جابر محمد سهام -  55

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 95657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداغر مصطفى محمد الدسوقي عصام -  56

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 95683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصديق هللا جاب محمد ابراهيم -  57

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 95686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهدى ابو الرازق عبد امين الرازق عبد -  58

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل السيد محمد مصطفى -  59

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 95705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم يوسف زكريا السالم عبد -  60

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان ابراهيم علي جميل اشرف عبدهللا -  61

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 95743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالموني علي عبده عاطف -  62

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الشربيني محمد هاشم ام -  63

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 44705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد العزيز عبد طارق -  64

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 95608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر الشرباصي محمد محمد -  65

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 95618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيوان محمد محمد طارق -  66

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 95639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم عبده شحاته المنعم عبد خالد -  67

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 95662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاللي السيد محمد كريم -  68

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 95653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف علي احمد علي محمد -  69

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 95670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابو محمد زكريا اشرف -  70

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95695   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغني عبد رزق احمد فائق عبير -  71

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 95706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني احمد محمد محسن ايهاب -  72

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 95713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد راشد محمد -  73

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 61260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المجيد عبد زرق سعد -  74

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95734   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسلماني محمد زكريا مسعد -  75

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 95738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي سيد صبري حسن -  76

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه محمد ابراهيم عبده -  77

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قيد ابو المرسي جمال جمال -  78

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 95557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق عبده محمد هشام هللا عبد -  79

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي عبده ابراهيم وليد -  80

 خاص: التأشير



 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،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوي محمد كمال عالء -  81

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 95597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد علي احمد سعد فتحي -  82

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 71641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسيني الغفار عبد العليم عبد سعد محمد -  83

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 95634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبه محمد السيد احمد -  84

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 95656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الفتوح ابو العليم عبد فرج -  85

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 95684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي محمد حلمي حلمي الزهراء فاطمه -  86

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 95680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته علي السيد احمد ايمن -  87

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحريري ابراهيم محمد بدريه -  88

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 95704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغاوري محمد محمد معتز -  89

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف العزيز عبد زكي عادل اشرف -  90

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد شحاته سعد مصطفى -  91

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معيط السيد احمد ياسر -  92

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 85328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرنسه راغب احمد سمير احمد -  93

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عايد فتحي فتحي جمال -  94

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل العيسوي عبده فؤاد احمد -  95

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 95604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيادي احمد عبدالفتاح مالك -  96

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 86813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان علي فؤاد حسان -  97

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 63582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين جمعه حسين ابراهيم -  98

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 95640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا علي شعبان علي -  99

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 95646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم طه فتحي محمد -  100

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 95651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف رمضان ايمان الدكتوره صيدليه -  101

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 95682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وفا ابو محمد فاروق السيد -  102

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 89073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضري محمد علي عالء -  103

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 95703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل المنسي طه محمود محمد -  104

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95728   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خروبه خليل حسن عصام -  105

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 95735   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو الصديق محمد عادل محمد -  106

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب سعد فوزي محمد -  107

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فولي حسين محمد عزيزه -  108

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 95560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه ابو مختار رافت شادي -  109

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 74478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب سالم المجيد عبد سالم محمد -  110

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف الحميد عبد محمود محمد -  111

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 95596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي علي اسماعيل عمرو -  112

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 95621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدعدع علي مصطفى مصطفى -  113

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 95633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبيح مسلم ابراهيم شعيب هالل -  114

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 95650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضي امين الشربيني طارق -  115

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 95668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزناتي محمود محمد محسن سامح -  116

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 66728   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين مصطفى اسماعيل حسن -  117

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 90274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رويزق السعيد حسام محمد -  118

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 95709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه محمد جابر اسالم -  119

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبده الفتاح عبد نجيب عمار -  120

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 95740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشي الصديق بكر طاهر خالد -  121

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض محمد ابراهيم هانم -  122

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي عبدالمقصود سالمه علي -  123

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم ابراهيم سويلم زكريا هاني -  124

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربي عبدالفتاح عبدالحميد مصطفى طارق -  125

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 95563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مهران احمد مهران -  126

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 95588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم عبدالعزيز عبدالعزيز جوده -  127

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 95600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف محمود ابراهيم يحى ابراهيم -  128

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 95610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا الرازق عبد محمد احمد -  129

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 95613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البادي ابراهيم السيد السيد امير -  130

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 95641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر احمد محمد اكرم عبدالرحمن -  131

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 95667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم جمعه جمعه شاكر عدلي -  132

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 95675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعي نعمان مروان محمد -  133

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل السعيد محمد محمد سعد -  134

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 95715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا احمد بكر احمد -  135

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 78214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيري القادر عبد المرسي العباس ابو -  136

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان عبدالسالم حامد احمد -  137

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيري الحسانين حسني مسعد -  138

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 95559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ستيته الشافعي جاد الشافعي امل -  139

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحق الداودي العربي السيد -  140

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد سيد شريف -  141

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 95602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه ابراهيم المتولي فاطمه -  142

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 89961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه سعد رافت مجدي -  143

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 95615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محفوظ عزام محمد -  144

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 95607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حريز الشهاوي الرازق عبد حلمي دعاء -  145

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 95635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور مندور ابراهيم محمد -  146

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 95649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان عبدالفتاح عبدالعاطي الدين عالء -  147

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 تاريخ وفي 95674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الدهري علي محمد السيد اشرف) والشباك الباب لصناعه الدهري -  148

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 94000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي منصور عبده احمد -  149

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوهي صالح رجب شيماء -  150

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكل محمود ابراهيم حلمي خالد -  151

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع البدري محمد علي محمد -  152

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 95739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يالمتول ناصف احمد محمد -  153

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 95745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم جاد شكري بسام -  154

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 93181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي علي كمال فتحي ابراهيم -  155

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزي رزق علي محمد -  156

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم يوسف ربيع محمد -  157

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم ابراهيم صالح هللا عبد -  158

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 95587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصري مسعد هللا عبد يوسف -  159

 خاص: التأشير وصف

 تم20190807 تاريخ وفي 95603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلي السعيد محمد الدسوقي ابراهيم حسين احمد -  160

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 95625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد السيد السيد حارس -  161

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 93181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي علي كمال فتحي ابراهيم -  162

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 95631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبده يحى محمد -  163

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 95652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني عبده احمد محمود منار -  164

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 95677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق عبد الوهاب عبد عادل اشرف -  165

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 95679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق ابراهيم زكريا جهاد -  166

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر السيد شعبان صبري محمد -  167

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ياسين عبده محمد -  168

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95720   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، مجد وهبه عبدالقادر يسري -  169

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمود جوده احمد -  170

 خاص: 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوي مصطفي عثمان علي -  171

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه علي ابراهيم محمد -  172

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عبده ممدوح عبده -  173

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز ابراهيم علي تامر -  174

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 95589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه علي مناع فاطمه -  175

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 95617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي النصر ابو محمد عبدالهادي -  176

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 95658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخميسي احمد محمد محمد ثناء -  177

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 95663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه الليثي عثمان محمد عثمان مختار -  178

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 95714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمان معبد عبدالفتاح محمود -  179

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 95716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتوح ابو محمد محمود -  180

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطي ابو السيد عبود محمد -  181

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر الجواد عبد علي عنتر مريم -  182

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو السيد ابراهيم مدحت مدحت -  183

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 95565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان حسين مصطفى محمد -  184

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 95566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم المتولي معوض محمد احمد -  185

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صميده محمد عبدالغني سمير -  186

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المجيد عبد التواب عبد محمد -  187

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 95609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحالوي علي عاطف عبدالرحمن -  188

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 95642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عبدالحي عبدالعال ابراهيم نوار -  189

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 95665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يعقوب السعيد الدسوقي ابراهيم احمد -  190

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 95708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف مصطفى حسن حسن -  191

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 95685   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل المجيد عبد عثمان احمد -  192

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو رزق محمد ابراهيم محمد -  193

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه علي سادات نصر سادات -  194

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الحديدي الحديدي رضا -  195

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 63583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسي السيد الدين محي ايمن -  196

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 95564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنور السعيد عبداللطيف محمد -  197

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العرباني محمد مسعد سعد عادل -  198

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلقاسي احمد عطيه ايمن -  199

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 95590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيوطي عويضه السعيد الطاف -  200

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 95614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا علي عبدهللا محمد -  201

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 95628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد رضا -  202

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 95629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان ابراهيم علي جميل اشرف عبدهللا -  203

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 68960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج محمد رمضان احمد -  204

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 77395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي السعيد نبيل حامد -  205

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 69179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغضبان احمد رضا محمد -  206

 خاص: التأشير وصف



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 95676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عايد علي توفيق عزمي وسام -  207

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 95687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد رجب سوسن -  208

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 95688   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف عشري احمد ايمن ايمن -  209

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا عبدالحميد محمد السعيد -  210

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي علي علي طه علي -  211

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه محمد جالل هادي -  212

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 89672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد حمدي محمد -  213

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رئيسه المندوه محمد احمد -  214

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 95562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبع محمود التابعي السيد -  215

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 80217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه السعيد بهجات زكريا عمرو -  216

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 95595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى الرحيم عبد الشافي عبد رضا -  217

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 61593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن السيد حسن -  218

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 95623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشري محمود محمود احمد -  219

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 95616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر حسن محمد فاطمه -  220

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 95638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجوه مصطفى ابراهيم طارق -  221

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 95645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد حامد احمد -  222

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 95647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان حامد حسين احمد احمد -  223

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 95671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البابلي السيد السيد السعيد اسالم -  224

 خاص: التأشير وصف



 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

 نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 95691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر اللطيف عبد ابراهيم اللطيف عبد -  225

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 87371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدراوي يوسف السيد احمد -  226

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقي عبدهللا عبدالحليم جمال دينا -  227

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 95736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبيده حامد علي عبدالفتاح -  228

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 95737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هاشم محمد علي -  229

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعطا عبده نصحي سحر -  230

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد زكي محمد محمد -  231

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 95553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الشحات محمد ايمن -  232

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 95583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنسي حسن عزت محمد عزت -  233

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 91595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد محمد علي -  234

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 95592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار اسماعيل محمد يونس سمير -  235

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 95620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متيرد فرج رافت محمد -  236

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 95626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان سعد سمير احمد -  237

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 95630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز سليمان وصفي وصفي -  238

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 95654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود فريد محمد احمد -  239

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 95660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يماني محمد عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد -  240

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 95673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد احمد احمد عادل السيد -  241

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 95718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم الهجرسي حمدي سمير عامر -  242

 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 95710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومي السيد حلمي ماجده -  243

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 95733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد العوضي محمد رجاء محمد -  244

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاملي محمود حافظ محمود سيد -  245

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 95749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين ابراهيم محمد الحسنين هشام -  246

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190820 تاريخ وفي 93181   برقم قيده سبق  ، تاجر ، حجازي علي كمال فتحي ابراهيم -  1

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   للمقاوالت البركه: الى 89898 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190801:  تاريخ فى  ،  -  1

   المنوره المدينه: الى 54573 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190801:  تاريخ فى  ،  -  2

   الهندسيه للتوريدات ترونيكس ميكا: الى 94914 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190804:  تاريخ فى  ،  -  3

   والفواكهه للعصائر البتول: الى 37332 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190805:  تاريخ فى  ،  -  4

   HIGH COOL كول هاي: الى 85095 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190805:  تاريخ فى  ،  -  5

   لحمه حته: الى 73423 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  تاريخ فى  ،  -  6

 البانيوهات النتاج الماسه مصنع: الى 95023 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  تاريخ فى  ،  -  7

   diamond جالس والفايبر االكليريك

   زغبه حامد انور متولي محمد: الى 95023 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  تاريخ فى  ،  -  8

 o m b للتوريدات برازر بي ام او: الى 94933 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  تاريخ فى  ،  -  9

brother   

 البتروليه المواد ولنقل للمقاوالت الغانم: الى 52355 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  تاريخ فى  ،  -  10

 (   غانم احمد العزيز عبد مدحت) 



 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

   والتصدير لالستيراد االمل: الى 79845 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190807:  تاريخ فى  ،  -  11

 رجب حسانين منير محمد)  الهنا قصر: الى 78491 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  12

  ) 

   للتجاره البدايه: الى 93502 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  13

   المعماري: الى 95595 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  14

 (   MOLO Cafe)  كافيه مولو: الى 95622 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  15

   زيد احمد عبده احمد عبدالرحمن: الى 95622 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  16

   يوجد ال: الى 55120 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190818:  تاريخ فى  ،  -  17

   للتصدير القاسم: الى 74803 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190818:  تاريخ فى  ،  -  18

   علي ابو: الى 94871 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190818:  تاريخ فى  ،  -  19

   النقل العمال كهم: الى 95432 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190819:  تاريخ فى  ،  -  20

 britishey سنتر ترينينج بريتش: الى 87358 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190820:  تاريخ فى  ،  -  21

training center   

   للتصدير والفرات النيل: الى 74176 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190820:  تاريخ فى  ،  -  22

   موتورز السريع: الى 64623 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  23

   العماله وتوريد العامه للمقاوالت القدس: الى 95374 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  24

   الجاهزه للمالبس شيكا: الى 59356 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  25

   العامه للمقاوالت مارك الند: الى 94984 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  26

   للتصدير الحريه: الى 71178 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  27

   المتكامل االثاث لصناعه الحريه مصنع: الى 71178 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  28

   والتصدير لالستيراد المستقبل: الى 89073 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190822:  تاريخ فى  ،  -  29

   master port بورت ماستر: الى 59748 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  30

 طه عبدالمنعم احمد)  دنتال المغربي: الى 85560 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  31

 (   المغربي

   يوجد ال: الى 85560 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  32

   baby shop شوب بيبي: الى 67929 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190826:  تاريخ فى  ،  -  33

 االجهزه وتجميع لتصنيع الياقوت: ىال 89427 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190827:  تاريخ فى  ،  -  34

   المنزليه واالدوات الكهربائيه

   X max gem جيم ماكس اكس: الى 95619 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190827:  تاريخ فى  ،  -  35

   العطار محمد احمد ماذن: الى 56996 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190827:  تاريخ فى  ،  -  36



 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

   للتصدير لبنان مصر: الى 56996 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190827:  تاريخ فى  ،  -  37

   الغذائيه المواد وتوزيع لتعبئه الشعله: الى 86467 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190828:  تاريخ فى  ،  -  38

   والتصدير لالستيراد العامر: الى 95718 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190828:  تاريخ فى  ،  -  39

 محمد)  واالستيراد للتجاره المنزالوي: الى 70843 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  40

 (   المنزالوى احمد الشربينى محمود

 واستصالح العامه للمقاوالت القدس: الى 77361 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  41

   االراضي

 والتخليص للتصدير بروجرس: الى 66990 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  42

   الجمركي

   يوجد ال: الى 40836 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  43

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 تم   20190807 تاريخ وفى ،   61810:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه فوده الرؤف عبد محمد تامر   - 1

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32784 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190819 تاريخ وفى ،   38748:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه   الشبوقانى طه  السيد  طه   - 2

 حل عقد بموجب نهائيا النشاط لترك 32802 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم 20190804،   تاريخ وفي 40197، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه مرجان احمد ابراهيم -  1

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

 المال رأس تعديل تم 20190805،   تاريخ وفي 76033، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه قبيه مسعود محمد احمد -  2

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

 تم 20190805،   تاريخ وفي 76033، برقم قيدها سبق ،  تضامن كةشر(  تعديل)  وشركاه قبيه عطيه مسعود محمد احمد -  3

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

 رأس تعديل تم 20190822،   تاريخ وفي 90792، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  تعديل)  وشريكه حسين سعد احمد -  4

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

،  المال رأس تعديل تم 20190822،   تاريخ وفي 90792، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته حسين سعد احمد -  5

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

 رأس تعديل تم 20190822،   تاريخ وفي 90792، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  تعديل)  وشريكه حسين سعد احمد -  6

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

،  المال رأس تعديل تم 20190822،   تاريخ وفي 90792، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته حسين سعد احمد -  7

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

 رأس تعديل تم 20190822،   تاريخ وفي 90792، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  تعديل)  وشريكه حسين سعد احمد -  8

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

،  المال رأس تعديل تم 20190822،   تاريخ وفي 90792، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته حسين سعد احمد -  9

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

،  المال رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 53779، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه شامه ابو عبده محمد -  10

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 53779، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه شامه ابو عبده محمد -  11

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح الالم رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 39110، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية واوالده رجب الرحمن عبد الفتاح عبد -  12

  جنيه  50000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس



 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

 تعديل تم 20190827،   تاريخ وفي 28251، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتهم بحوت علي حلمي محمد ابناء -  13

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

 تعديل تم 20190827،   تاريخ وفي 28251، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  تعديل)  وشركاه بحوت حلمى محمد -  14

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

 تعديل تم 20190827،   تاريخ وفي 28251، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتهم بحوت علي حلمي محمد ابناء -  15

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

 تعديل تم 20190827،   تاريخ وفي 28251، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  تعديل)  وشركاه بحوت حلمى محمد -  16

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

 تعديل تم 20190829،   تاريخ وفي 42842، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه   الداودى  السعيد   محمد  محمد -  17

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

 20190829،   تاريخ وفي 42842، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية( الغاء) وشريكه  عوض حسن  محمد فكرى  محمد -  18

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 61651    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه السيد زكي السيد محمد -  1

  االول الطرف ملك - 5 م 5 قطعه صغير مستثمر الحي جنوب الخامس الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 95078    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه درع محمد محمد عمرو -  2

  البطيخ كفر. م العهده عليوه زكريا/  ملك الميناء طريق - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 83477    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،( تعديل) وشريكه بكر علي ابراهيم فتحي -  3

 منصور السيد/  ملك 2 رقم مكتب الميزانين بعد علوي االول بالدور 92 رقم قطعه الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 بصله ابراهيم

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 83477    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه بكر ابراهيم فتحي -  4

 بصله ابراهيم منصور السيد/  ملك 2 رقم مكتب الميزانين بعد علوي االول بالدور 92 رقم قطعه الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 90792    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  تعديل)  وشريكه حسين سعد احمد -  5

  منصور عطيه جمال/  ملك السادسه المجاوره - الرابع الحي 36/56 القطعه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 90792    برقم دهاقي سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته حسين سعد احمد -  6

  منصور عطيه جمال/  ملك السادسه المجاوره - الرابع الحي 36/56 القطعه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 90792    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  تعديل)  وشريكه حسين سعد احمد -  7

  منصور عطيه جمال/  ملك السادسه المجاوره - الرابع الحي 36/56 القطعه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 90792    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته حسين سعد احمد -  8

  منصور عطيه جمال/  ملك السادسه المجاوره - الرابع الحي 36/56 القطعه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 90792    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  تعديل)  وشريكه حسين سعد احمد -  9

  منصور عطيه جمال/  ملك السادسه المجاوره - الرابع الحي 36/56 القطعه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 90792    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته حسين سعد احمد -  10

  منصور عطيه جمال/  ملك السادسه المجاوره - الرابع الحي 36/56 القطعه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 39110    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، واوالده رجب الرحمن عبد الفتاح عبد -  11

  الجديده مصر - الميرغني شارع 76 في كائن للشركه اداري مقر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 20190829 تاريخ وفي 58992    برقم قيدها سبق  ، تعاونية جمعية ، اللحم عزبه الهالى االستهالكيه التعاونيه الجمعيه -  12

 نشاط عن الصغير محمد صفاء/  ملك المهني التدريب خلف - السماد شارع - اسوان ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

  االستهالكيه التعاونيه الجمعيه

 تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 42842    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه   الداودى  السعيد   محمد  محمد -  13

 اعمال ونشاطه بغيده ابراهيم فوزي/  ملك النيل جوهزه حلواني بجوار الميناء طريق - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  بالسيارات النقل

 تاريخ وفي 42842    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،( الغاء) وشريكه  عوض حسن  محمد فكرى  محمد -  14

 ابراهيم فوزي/  ملك النيل جوهزه حلواني بجوار الميناء طريق - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190829

  بالسيارات النقل اعمال ونشاطه بغيده

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نشاط واضافه الجمركي والتخليص البتروليه الخدمات نشاط الغاء تم  تضامن شركة ، وشريكه قبيه عودمس محمد احمد -  1

 76033   برقم قيدها سبق  ، عقاري واستثمار عموميه ومقاوالت عامه توريدات النشاط لصبح عقاري واستثمار عموميه مقاوالت

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي

 الجمركي والتخليص البتروليه الخدمات نشاط الغاء تم  تضامن شركة ،(  تعديل)  وشركاه قبيه عطيه مسعود محمد احمد -  2

 قيدها سبق  ، عقاري واستثمار عموميه ومقاوالت عامه توريدات النشاط لصبح عقاري واستثمار عموميه مقاوالت نشاط واضافه

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 76033   برقم

 بالتجزئه االخشاب تجاره النشاط ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم  تضامن شركة ،(  الغاء)  وشريكه مؤمن مصطفي مصطفي -  3

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 34017   برقم قيدها سبق  ، والتصدير

 بالتجزئه االخشاب تجاره النشاط ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم  تضامن شركة ،(  الغاء)  وشركاه مؤمن مصطفي مصطفي -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 34017   برقم قيدها سبق  ، والتصدير

 بالتجزئه االخشاب تجاره النشاط ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم  نتضام شركة ، وشريكته مؤمن مصطفي مصطفي -  5

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 34017   برقم قيدها سبق  ، والتصدير

 بالتجزئه االخشاب تجاره النشاط ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم  تضامن شركة ،(  الغاء)  وشريكه مؤمن مصطفي مصطفي -  6

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 34017   برقم قيدها سبق  ، والتصدير

 بالتجزئه االخشاب تجاره النشاط ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم  تضامن شركة ،(  الغاء)  وشركاه مؤمن مصطفي مصطفي -  7

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 34017   برقم قيدها سبق  ، والتصدير

 بالتجزئه االخشاب تجاره النشاط ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم  تضامن شركة ، وشريكته مؤمن مصطفي مصطفي -  8

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 34017   برقم قيدها سبق  ، والتصدير



 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

 سبق  ، والهيدروليكيه الميكانيكيه واالالت المركبات وتصليح وصيانه تصنيع  تضامن شركة ، حسن ومحمد العزيز عبد ناصر -  9

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 92168   برقم قيدها

 تاريخ وفي 90792   برقم قيدها سبق  ، بتروليه وتوريدات نقل  بسيطة توصية ،(  تعديل)  وشريكه حسين سعد احمد -  10

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190822

 تاريخ وفي 90792   برقم قيدها سبق  ، بتروليه وتوريدات نقل  بسيطة توصية ، وشريكته حسين سعد احمد -  11

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190822

 تاريخ وفي 90792   برقم قيدها سبق  ، بتروليه وتوريدات نقل  تضامن شركة ،(  تعديل)  وشريكه حسين سعد احمد -  12

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190822

 تم20190822 تاريخ وفي 90792   برقم قيدها سبق  ، بتروليه وتوريدات نقل  تضامن شركة ، وشريكته حسين سعد احمد -  13

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 تاريخ وفي 90792   برقم قيدها سبق  ، بتروليه وتوريدات نقل  بسيطة توصية ،(  تعديل)  وشريكه حسين سعد احمد -  14

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190822

 تاريخ وفي 90792   برقم قيدها سبق  ، بتروليه وتوريدات نقل  بسيطة توصية ، وشريكته حسين سعد احمد -  15

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190822

 ليصبح المقاوالت نشاط واضافه العقاري االستثمار نشاط الغاء تم  بسيطة توصية ، واوالده رجب الرحمن عبد الفتاح عبد -  16

 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير واالستيراد الجاهزه الخرسانه وصناعه المقاوالت النشاط

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 39110   برقم قيدها سبق  ، 6

 42842   برقم قيدها سبق  ، بالسيارات نقل واعمال تصدير  ةبسيط توصية ، وشريكه   الداودى  السعيد   محمد  محمد -  17

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي

   برقم قيدها سبق  ، بالسيارات نقل واعمال تصدير  بسيطة توصية ،( الغاء) وشريكه  عوض حسن  محمد فكرى  محمد -  18

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 42842

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190822 تاريخ وفي 90792   برقم قيدها سبق ،(  تعديل)  وشريكه حسين سعد احمد -  1

 بسيطة توصية: التأشير

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190822 تاريخ وفي 90792   برقم قيدها سبق ، وشريكته حسين سعد احمد -  2

 بسيطة توصية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190822 اريخت وفي 90792   برقم قيدها سبق ،(  تعديل)  وشريكه حسين سعد احمد -  3

 تضامن شركة: التأشير

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190822 تاريخ وفي 90792   برقم قيدها سبق ، وشريكته حسين سعد احمد -  4

 تضامن شركة

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190826 تاريخ وفي 53779   برقم قيدها سبق ، وشركاه شامه ابو عبده محمد -  5

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قبيه مسعود محمد احمد: الى 76033 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190805:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه

 االمام السيد اوالد: الى 68688 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190808:  تاريخ فى  ،  -  2

 المنزليه االدوات لتجاره

 وتخزين لحفظ حراتكو: الى 31412 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190820:  تاريخ فى  ،  -  3

 الغذائيه وادالم

 حسين سعد احمد: الى 90792 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190822:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكته

 حسين سعد احمد: الى 90792 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190822:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكته

 حسين سعد احمد: الى 90792 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190822:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشريكته

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن المسئول وهو منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  المجيد عبد الشحات محمود وجدي -  1

 91773   برقم    20190805:  تاريخ ، منفردا للشركه الجمركي التخليص اعمال

 76033   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  قبيه عطيه مسعود محمد احمد -  2

 76033   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  قبيه عطيه مسعود محمد احمد -  3

 76033   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل ابراهيم اسماعيل علي -  4

 76033   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل ابراهيم اسماعيل علي -  5



 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

 76033   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عاصي محمد يحيى احمد -  6

 76033   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عاصي محمد يحيى احمد -  7

 76033   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  السعيد حسن محمد سيد محمد -  8

 76033   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  السعيد حسن محمد سيد محمد -  9

   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  قبيه عطيه مسعود محمد احمد -  10

76033 

   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  قبيه عطيه مسعود محمد احمد -  11

76033 

   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل ابراهيم اسماعيل علي -  12

76033 

   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل ابراهيم اسماعيل علي -  13

76033 

 76033   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عاصي محمد يحيى احمد -  14

 76033   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عاصي محمد يحيى احمد -  15

 76033   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  السعيد حسن محمد سيد محمد -  16

 76033   برقم    20190805:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  السعيد حسن محمد سيد محمد -  17

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  قبيه عطيه مسعود محمد احمد -  18

 76033   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  قبيه عطيه مسعود محمد احمد -  19

 76033   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل ابراهيم اسماعيل علي -  20

 76033   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل ابراهيم اسماعيل علي -  21

 76033   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عاصي محمد يحيى احمد -  22

 76033   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عاصي محمد يحيى احمد -  23

 76033   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  السعيد حسن محمد سيد محمد -  24

 76033   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  السعيد حسن محمد سيد محمد -  25

 76033   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  قبيه عطيه مسعود محمد احمد -  26

 76033   برقم    20190805



 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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  قبيه عطيه مسعود محمد احمد -  27

 76033   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل ابراهيم اسماعيل علي -  28

 76033   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل ابراهيم اسماعيل علي -  29

 76033   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عاصي محمد يحيى احمد -  30

 76033   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عاصي محمد يحيى احمد -  31

 76033   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  السعيد حسن محمد سيد محمد -  32

 76033   برقم    20190805

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  السعيد حسن محمد سيد محمد -  33

 76033   برقم    20190805

 68688   برقم    20190808:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد السعيد -  34

 68688   برقم    20190808:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد السعيد -  35

   برقم    20190808:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد الرحمن عبد -  36

68688 

   برقم    20190808:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد الرحمن عبد -  37

68688 

 68688   برقم    20190808:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد محمد -  38

 68688   برقم    20190808:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد محمد -  39

 68688   برقم    20190808:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  االمام عبده السعيد السيد -  40

 68688   برقم    20190808:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  االمام عبده السعيد السيد -  41

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد السعيد -  42

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد السعيد -  43

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد الرحمن عبد -  44

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد الرحمن عبد -  45

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد محمد -  46

 68688   برقم    20190808



 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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد محمد -  47

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام عبده السعيد السيد -  48

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام عبده السعيد السيد -  49

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد السعيد -  50

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد السعيد -  51

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد الرحمن عبد -  52

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد الرحمن عبد -  53

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد محمد -  54

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد محمد -  55

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام عبده السعيد السيد -  56

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام عبده السعيد السيد -  57

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد السعيد -  58

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد السعيد -  59

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد الرحمن عبد -  60

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد الرحمن عبد -  61

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد محمد -  62

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام السعيد السيد محمد -  63

 68688   برقم    20190808

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام عبده السعيد السيد -  64

 68688   برقم    20190808



 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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  االمام عبده السعيد السيد -  65

 68688   برقم    20190808

 وحده وله منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  العزبي الحي عبد نبيه محمد ابراهيم -  66

 شهادات و خطابات واستصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل حق

   برقم    20190818:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافه الضمان

83623 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجواد ابراهيم كمال حازم -  67

 47578   برقم    20190819

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالجواد ابراهيم كمال اسامه -  68

 47578   برقم    20190819

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالجواد ابراهيم كمال حازم -  69

 47578   برقم    20190819

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالجواد ابراهيم كمال اسامه -  70

 47578   برقم    20190819

   برقم    20190820:  تاريخ ،(  الشريكه خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  السعود ابو محمد ابراهيم السعيد مغفره -  71

93213 

   برقم    20190820:  تاريخ ،(  الشريكه خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  السعود ابو ابراهيم السعيد دعاء -  72

93213 

   برقم    20190820:  تاريخ ،(  الشريكه خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  السعود ابو محمد ابراهيم السعيد مغفره -  73

93213 

   برقم    20190820:  تاريخ ،(  الشريكه خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  السعود ابو ابراهيم السعيد دعاء -  74

93213 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد حسين سعد احمد -  75

 90792   برقم    20190822

    20190822:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد حسين سعد احمد -  76

 90792   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد حسين سعد احمد -  77

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد حسين سعد احمد -  78

 90792   برقم    20190822

    20190822:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد حسين سعد احمد -  79

 90792   برقم

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد حسين سعد احمد -  80

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين النبي عبد طه نجيه -  81

 90792   برقم    20190822



 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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين النبي عبد طه نجيه -  82

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين النبي عبد طه نجيه -  83

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين النبي عبد طه نجيه -  84

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين النبي عبد طه نجيه -  85

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين النبي عبد طه نجيه -  86

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد حسين سعد احمد -  87

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد حسين سعد احمد -  88

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد حسين سعد احمد -  89

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد حسين سعد احمد -  90

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد حسين سعد احمد -  91

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد حسين سعد احمد -  92

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين النبي عبد طه نجيه -  93

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين النبي عبد طه نجيه -  94

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين النبي عبد طه نجيه -  95

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين النبي عبد طه نجيه -  96

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  حسانين النبي عبد طه نجيه -  97

 90792   برقم    20190822

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسانين النبي عبد طه نجيه -  98

 90792   برقم    20190822

   برقم    20190826:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  زهران عبده اللطيف عبد اسالم -  99

85141 



 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

   برقم    20190826:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  زهران طه عبده اللطيف عبد -  100

85141 

 85141   برقم    20190826:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  زهران طه عبده طه -  101

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  زهران عبده اللطيف عبد اسالم -  102

 85141   برقم    20190826

    20190826:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  زهران طه عبده اللطيف عبد -  103

 85141   برقم

    20190826:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  زهران طه عبده طه -  104

 85141   برقم

 وتمثيل والتوقيع االداره في الحق الثالثه للشركاء  شريك و مدير  بسيطة توصية  رجب الرحمن عبد الفتاح عبد محمد -  105

 الحسابات فتح حق وكذلك  الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام وذلك المعنيه الجهات كافه مع والتعامل الغير لدى الشركه

 االت من الشركه الصول البيع حق وكذلك الشركه باسم وتسجيلها االصول وشراء واالقتراض وااليداع السحب وحق بالبنوك

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والرابع والثالث الثاني االطراف حق من فهي الشركه تحض تعامالت واي وسيارات ومعدات

 39110   برقم    20190826

 والتوقيع االداره في الحق الثالثه للشركاء  متضامن شريك  بسيطة توصية  رجب  ابراهيم  الرحمن  عبد  الفتاح  عبد -  106

 فتح حق وكذلك  الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام وذلك المعنيه الجهات كافه مع والتعامل الغير لدى الشركه وتمثيل

 من الشركه الصول البيع حق وكذلك الشركه باسم وتسجيلها االصول وشراء واالقتراض وااليداع السحب وحق بالبنوك الحسابات

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والرابع والثالث الثاني االطراف حق من فهي الشركه تحض تعامالت واي وسيارات ومعدات االت

 39110   برقم    20190826

 والتوقيع االداره في الحق الثالثه للشركاء  شريك و مدير  بسيطة توصية  رجب الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن عبد -  107

 فتح حق وكذلك  الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام وذلك المعنيه الجهات كافه مع والتعامل الغير لدى الشركه وتمثيل

 من الشركه الصول البيع حق وكذلك الشركه باسم وتسجيلها االصول وشراء واالقتراض وااليداع السحب وحق بالبنوك الحسابات

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والرابع والثالث الثاني االطراف حق من فهي الشركه تحض تعامالت واي وسيارات ومعدات االت

 39110   برقم    20190826

 وتمثيل والتوقيع االداره في الحق الثالثه للشركاء  شريك و مدير  بسيطة توصية  رجب الرحمن عبد الفتاح عبد كريم -  108

 الحسابات فتح حق وكذلك  الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام وذلك المعنيه الجهات كافه مع والتعامل الغير لدى الشركه

 االت من الشركه الصول البيع حق وكذلك الشركه باسم وتسجيلها االصول وشراء واالقتراض وااليداع السحب وحق بالبنوك

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والرابع والثالث الثاني االطراف حق من فهي الشركه تحض تعامالت واي وسيارات ومعدات

 39110   برقم    20190826

 االداره حق وحده وله منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  يفض كامل احمد رضا محمد ايهاب -  109

 واالقتراض الرهن وكذلك البنكيه المعامالت جميع في الحق وله المستنديه واالعتمادات البنكيه الحسابات واقفال فتح وحق والتوقيع

 49016   برقم    20190827:  تاريخ ، البنوك من

 االداره حق وحده وله منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  ضيف كامل احمد رضا محمد ايهاب -  110

 واالقتراض الرهن وكذلك البنكيه المعامالت جميع في الحق وله المستنديه واالعتمادات البنكيه الحسابات واقفال فتح وحق والتوقيع

 49016   برقم    20190827:  تاريخ ، البنوك من

 79363   برقم    20190829:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  رخا فتحي يوسف محمد -  111

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   
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   برقم    20190822:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية(   تعديل)  وشريكه حسين سعد احمد -  1
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 90792   برقم    20190822:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته حسين سعد احمد -  2

   برقم    20190822:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(   تعديل)  وشريكه حسين سعد احمد -  3
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 90792   برقم    20190822:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته حسين سعد مداح -  4

   برقم    20190822:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية(   تعديل)  وشريكه حسين سعد احمد -  5

90792 

 90792   برقم    20190822:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته حسين سعد احمد -  6

 53779   برقم    20190826:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه شامه ابو عبده محمد -  7

 53779   برقم    20190826:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه شامه ابو عبده محمد -  8
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 75816   برقم    20190801:  تاريخ ، 7830  2022/9/25 حتى ساري  الديك عزت محمد رضا -  1

 54573   برقم    20190801:  تاريخ ، 7797  2023/11/17 حتى ساري  الغالي ابراهيم دحام ابراهيم -  2

 41994   برقم    20190801:  تاريخ ، 7842  2021/9/22 حتى ساري  خضير  السعيد  حسين  محمد -  3

 66844   برقم    20190801:  تاريخ ، 7841  2024/8/18 حتى ساري  العاطى عبد محمد الحسينى محمد -  4

 65439   برقم    20190801:  تاريخ ، 7819  2024/3/9 حتى ساري  نجم الوهاب عبد الوهاب عبد محمد -  5

 44738   برقم    20190801:  تاريخ ، 7799    سالم متولى رجب عبدالباسط -  6

 44738   برقم    20190801:  تاريخ ، 7800    سالم متولى رجب عبدالباسط -  7

 44738   برقم    20190801:  تاريخ ، 7801    سالم متولى رجب عبدالباسط -  8
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 44717   برقم    20190801:  تاريخ ، 7804    محمود على محمود احمد -  11

 44717   برقم    20190801:  تاريخ ، 7804    محمود على محمود احمد -  12

 44717   برقم    20190801:  تاريخ ، 7805    محمود على محمود احمد -  13

 44717   برقم    20190801:  تاريخ ، 7806  مشطوب السجل  محمود على محمود احمد -  14

 71461   برقم    20190804:  تاريخ ، 7871  2021/3/29 حتى ساري  العز ابو موسى على على على -  15

 55345   برقم    20190804:  تاريخ ، 7863  2024/6/16 حتى ساري  حبيش محمود عيسى محمود -  16

 55575   برقم    20190804:  تاريخ ، 7870  2024/8/23 حتى ساري  مصطفى ابراهيم رزق ابراهيم -  17

 65396   برقم    20190804:  تاريخ ، 7867    الطحان حافظ فتحى نصر -  18

 65396   برقم    20190804:  تاريخ ، 7868  2024/2/28 حتى ساري  الطحان حافظ فتحى نصر -  19

 66876   برقم    20190804:  تاريخ ، 7851  2024/8/23 حتى ساري  المسلمى رمضان عواد احمد -  20

 78429   برقم    20190804:  تاريخ ، 7849  2023/11/27 حتى ساري  المشد علي حسن سعد مدحت -  21

 39510   برقم    20190804:  تاريخ ، 7850  2024/1/20 حتى ساري  وائل صيدلية -  22

 75083   برقم    20190805:  تاريخ ، 7912  2022/6/14 حتى ساري  هللا عبد الشربيني ابراهيم محمد -  23

 79959   برقم    20190805:  تاريخ ، 7879  2024/8/13 حتى ساري  السالم عبد محمد ابراهيم ابراهيم -  24

 54321   برقم    20190805:  تاريخ ، 7924  2023/9/19 حتى ساري  السالم عبد احمد رمضان الكريم عبد -  25

 37332   برقم    20190805:  تاريخ ، 7915  2021/1/23 حتى ساري  العنين ابو المصرى محمد مجيده -  26

 52551   برقم    20190805:  تاريخ ، 7911  2022/6/3 حتى ساري  السعدنى فرحات نزار -  27

 59617   برقم    20190805:  تاريخ ، 7909    شريف محمد نصر محمد -  28

 59617   برقم    20190805:  تاريخ ، 7910  مشطوب السجل  شريف محمد نصر محمد -  29

 64760   برقم    20190805:  تاريخ ، 7927  2023/11/19 حتى ساري  الغباشى حامد مسعد محمود -  30

 60108   برقم    20190805:  تاريخ ، 7900  2021/1/23 حتى ساري  النمراوي ابراهيم الحسيني عزت -  31

 69628   برقم    20190805:  تاريخ ، 7920  مشطوب السجل  الدنجاوى ولىالمت حسن عزيزة -  32

 55491   برقم    20190805:  تاريخ ، 7895  2024/7/31 حتى ساري  هالل احمد حمدان ايمن -  33

 47049   برقم    20190806:  تاريخ ، 7947    محمد محمد على سلوى -  34

 47049   برقم    20190806:  تاريخ ، 7948    محمد محمد على سلوى -  35

 47049   برقم    20190806:  تاريخ ، 7949    محمد محمد على سلوى -  36

 47049   برقم    20190806:  تاريخ ، 7950  مشطوب السجل  محمد محمد على سلوى -  37
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 75302   برقم    20190806:  تاريخ ، 7983  2022/7/24 حتى ساري  قشطه علي علي محمد الرحمن عبد -  39

 72420   برقم    20190806:  تاريخ ، 7985  2021/7/6 حتى ساري  سليمان محجوب هللا رضا محمد -  40

 66480   برقم    20190806:  تاريخ ، 7938  2024/6/21 حتى ساري  مقلد السيد علي طه -  41

 78766   برقم    20190806:  تاريخ ، 7940  2024/1/26 حتى ساري  محمود محمد المنعم عبد محمد حامد -  42

 56998   برقم    20190806:  تاريخ ، 7994  2020/8/2 حتى ساري  القشاوي محمد محمد محمود -  43

 64697   برقم    20190806:  تاريخ ، 7944  2023/11/10 حتى ساري  المتولي سالمة السيد شعبان رشا -  44

 62719   برقم    20190806:  تاريخ ، 7966  2023/1/27 حتى ساري  صقر صابر طه وسام -  45

 77395   برقم    20190806:  تاريخ ، 7998  2023/5/7 حتى ساري  الدسوقي السعيد نبيل حامد -  46

 23846   برقم    20190806:  تاريخ ، 7963  2024/4/6 حتى ساري  ضيف محمود سادات شهبور -  47

 47562   برقم    20190806:  تاريخ ، 7958  2024/8/23 حتى ساري  حجازى ابو عبدالحليم زكريا ثناء -  48

 54198   برقم    20190806:  تاريخ ، 7957  2023/8/23 حتى ساري  زايد محمد مراد الحميد عبد حسين -  49

 79924   برقم    20190806:  تاريخ ، 8003  2024/8/10 حتى ساري  شوشه ابو محمد احمد محمد -  50

 62431   برقم    20190807:  تاريخ ، 8001    السعيد يوسف ابراهيم احمد -  51

 62431   برقم    20190807:  تاريخ ، 8002  2022/12/12 حتى ساري  السعيد يوسف ابراهيم احمد -  52

 64454   برقم    20190807:  تاريخ ، 8029  2023/10/9 حتى ساري  النجدي العزيز عبد حسن وحيد -  53

 61260   برقم    20190807:  تاريخ ، 8018  2022/6/17 حتى ساري  محمد المجيد عبد رزق سعد -  54

 64858   برقم    20190807:  تاريخ ، 8008  2023/12/2 حتى ساري  سمرة ابو على المعاطى ابو محمد -  55

 46195   برقم    20190807:  تاريخ ، 7992  2023/12/16 حتى ساري  بلح عبدالصمد على سوسو -  56

 79889   برقم    20190807:  تاريخ ، 7987  2024/8/3 حتى ساري  فايد احمد نشأت مروه -  57

 53868   برقم    20190807:  تاريخ ، 8036  2023/6/1 حتى ساري  صير ابو الفتاح عبد دينال حسام حاتم -  58

 79273   برقم    20190807:  تاريخ ، 8037  2024/4/13 حتى ساري  الشريف محمود سعد سعد -  59

 56830   برقم    20190807:  تاريخ ، 8031  2020/6/22 حتى ساري  مصطفي عوض سعد -  60

 39270   برقم    20190807:  تاريخ ، 8028  2023/9/29 حتى ساري  ابوبكر زكى محمد ابراهيم -  61

 42802   برقم    20190807:  تاريخ ، 8049    الفيومى جمعه  احمد  محمد -  62

 42802   برقم    20190807:  تاريخ ، 8056    الفيومى جمعه  احمد  محمد -  63

 39477   برقم    20190807:  تاريخ ، 7991  مشطوب السجل  الحلو مصطفى مصطفى  كمال -  64

 78106   برقم    20190807:  تاريخ ، 8048  2023/10/1 حتى ساري  علي ابو عوض احمد عماد -  65
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 68324   برقم    20190808:  تاريخ ، 6078  مشطوب السجل  البطوطي عبده الرحمن عبد منور -  68

 79302   برقم    20190808:  تاريخ ، 8052  2024/4/16 حتى ساري  مصطفى الحليم عبد هللا سيف اميره -  69
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 39200   برقم    20190815:  تاريخ ، 8086  مشطوب السجل  الفراعى عمر محمد كمال -  74
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   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 39194   برقم    20190802:  تاريخ ، 7827  2023/8/16 حتى ساري  شريكه و  حسين يسرى  زكريا -  1

 76033   برقم    20190805:  تاريخ ، 7917  2022/10/24 حتى ساري  وشريكه قبيه مسعود محمد احمد -  2

   برقم    20190805:  تاريخ ، 7917  2022/10/24 حتى ساري(   تعديل)  وشركاه قبيه عطيه مسعود محمد احمد -  3
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 34017   برقم    20190805:  تاريخ ، 7913  2022/11/23 حتى ساري(   الغاء)  وشريكه مؤمن مصطفي مصطفي -  4

 34017   برقم    20190805:  تاريخ ، 7913  2022/11/23 حتى ساري(   الغاء)  وشركاه مؤمن مصطفي مصطفي -  5

 34017   برقم    20190805:  تاريخ ، 7913  2022/11/23 حتى ساري  وشريكته مؤمن مصطفي مصطفي -  6

 34017   برقم    20190805:  تاريخ ، 7913  2022/11/23 حتى ساري(   الغاء)  وشريكه مؤمن مصطفي مصطفي -  7

 34017   برقم    20190805:  تاريخ ، 7913  2022/11/23 حتى ساري(   الغاء)  وشركاه مؤمن مصطفي مصطفي -  8



 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

 34017   برقم    20190805:  تاريخ ، 7913  2022/11/23 حتى ساري  وشريكته مؤمن مصطفي مصطفي -  9

 66426   برقم    20190805:  تاريخ ، 7903  2024/6/16 حتى ساري  وشركاه الطيباني عبده -  10

 61810   برقم    20190806:  تاريخ ، 7971  مشطوب السجل  وشريكه فوده الرؤف عبد محمد تامر -  11

 78989   برقم    20190818:  تاريخ ، 8139  2024/2/24 حتى ساري  وشريكها بصل امين احمد ايمان -  12

   برقم    20190818:  تاريخ ، 8139  2024/2/24 حتى ساري(   تعديل)  وشركاه العزيز عبد محمد فاروق محمد -  13
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 38748   برقم    20190819:  تاريخ ، 7509    وشريكه   الشبوقانى طه  السيد  طه -  14

 38748   برقم    20190819:  تاريخ ، 7510    وشريكه   الشبوقانى طه  السيد  طه -  15

 38748   برقم    20190819:  تاريخ ، 7511    وشريكه   الشبوقانى طه  السيد  طه -  16

 38748   برقم    20190819:  تاريخ ، 7512    وشريكه   الشبوقانى طه  السيد  طه -  17

 38748   برقم    20190819:  تاريخ ، 7513  مشطوب السجل  وشريكه   الشبوقانى طه  السيد  طه -  18

 43586   برقم    20190821:  تاريخ ، 8257  2022/8/25 حتى ساري  وشريكه الالوندي صالح -  19

 43586   برقم    20190821:  تاريخ ، 8257  2022/8/25 حتى ساري(   الغاء)  وشركاه الالوندي صالح -  20

 50836   برقم    20190822:  تاريخ ، 8315  2021/4/10 حتى ساري  وشريكه القطب احمد سيد السيد سالم -  21

 5417   برقم    20190826:  تاريخ ، 8407  2024/8/25 حتى ساري  القاهره بنك -  22

 5417   برقم    20190826:  تاريخ ، 8407  2024/8/25 حتى ساري  اليوجد -  23

 53779   برقم    20190827:  تاريخ ، 8451  2023/5/17 حتى ساري  وشركاه شامه ابو عبده محمد -  24

 53779   برقم    20190827:  تاريخ ، 8451  2023/5/17 حتى ساري  وشركاه شامه ابو عبده محمد -  25

 57377   برقم    20190827:  تاريخ ، 8452  2020/10/16 حتى ساري  وشركاه عمارة ابو محمود محمود -  26

 77929   برقم    20190829:  تاريخ ، 8563  2023/8/27 حتى ساري  وشركاه البربري حسن جميل السيد -  27

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 جنيه مليون ثهثال 3000000 مبلغ نظير االهلي الوطني قطر بنك لصالح تجاري رهن  المجيد عبد مصطفى ربه عبد محمد -  1

 89596   برقم    20190807:  تاريخ ، الغير

:  تاريخ ، الغير جنيه 5500000 بمبلغ االهلي الوطني قطر بنك لصالح تجاري رهن  شعبان ابراهيم السيد فايز -  2

 71989   برقم    20190807

:  تاريخ ، الغير جنيه 5500000 بمبلغ االهلي الوطني قطر بنك لصالح تجاري رهن  شعبان ابراهيم السيد فايز -  3

 71989   برقم    20190807



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


