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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   العز ابو امين حسن امين)  للمجمدات العز ابو -  1

 محمد هدى/  ملك - نعمه ماركت سوبر خلف هيكل شارع السنانيه:  بجهة ، والدواجن اللحوم وتغليف وتعبئه تجهيز عن 96074

 الشريف

 رجالي حالق عن 96088 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد اسماعيل محمد -  2

 المنصوري محمد طاهر ماهر/  ملك المركزيه المنطقه 13 رقم قطعه 4 رقم محل - الجديده دمياط:  بجهة ،

 تجاره عن 96119 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين زين انور سمير محمد محمد -  3

 الدر ابراهيم محمد سادات سناء محمد/  ملك - النيل كورنيش شارع الصفوه برج اول قسم:  بجهة ، منزليه ادوات

 تجاره عن 96047 برقم 20191001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدبوسي سعد المتولي شفيق -  4

 عبدالغني رجب محمد رمضان احمد/  ملك - استيل عامر بجوار البستان:  بجهة ، موبليات

 مطعم عن 96110 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال ابراهيم ابراهيم منى -  5

 المحمديه السنه انصار جمعيه/  ملك - النيل جسر شارع الزرقا:  بجهة ، مشويات

 عن 96323 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد ابراهيم الدسوقي ابراهيم محمد -  6

 السعيد الدسوقي ابراهيم حسام/  ملك - الروضه:  بجهة ، اعالف مدشه

 تجاره عن 96328 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرام عبدالباري العربي كريم -  7

 فتحي عبدالحفيظ محمد/  ملك - الزرقا الزعاتره:  بجهة ، منزليه ادوات

 وتوزيع توريدات عن 96182 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولي حسن طه طلحه -  8

 الخولي العال عبد طه حسن طه/  ملك السالم مسجد بجوار - الخولي حاره:  بجهة ، والسيارات االخشاب دهانات

 تجاره عن 96206 برقم 20191016 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب محمد احمد العابدين زين -  9

 سليمان حسن زاهيه/  ملك الغني عبد يدالشه مسجد بجوار - السنانيه:  بجهة ، موبليات

 برقم 20191022 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االدهم احمد محمد الهادي عبد مجدي الهادي عبد -  10

 عوف السيد محمد محاسن/  ملك - غالب ابو ميت:  بجهة ، مقاوالت مكتب عن 96259

 تجاره عن 96282 برقم 20191027 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم ابراهيم اصالن مصطفى -  11

 عوض محمد محمد فاتح/  ملك بورسعيد شارع - سعد كفر:  بجهة ، منظفات وبيع

 عن 96257 برقم 20191022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   تعديل)  عويضه محمود حسن ناريمان -  12

 موسى ابو السيد كامل كمال/  ملك - المحليه الوحده بجوار البساتين البطيخ كفر مركز:  بجهة ،(  تعديل)  حاويات خدمات

 طرح محل عن 96302 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم محمد احمد سمير احمد -  13

 العدوي عبدالفتاح زكريا نعمت/  ملك - الثاني الحي مركز 36 رقم قطعه 7 رقم محل الجديده دمياط:  بجهة ، واكسسوارات

 تجاره عن 96066 برقم 20191003 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حسن صالح حسن -  14

 حسن مسعد محمد/  ملك - للزجاج منتصر بجوار المحور شارع اول قسم:  بجهة ، موبليات

 مالبس تجاره عن 96147 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فشور محمود طه زينب -  15

 االبحر السيد محمد محمود/  ملك - يوليو 23 شارع ثان قسم:  بجهة ، جاهزه
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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

 96078 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحوراني عباس عبدالخالق الحوراني ايمان -  16

 االدويه فيماعدا)  الغير لدى التجميل مستحضرات وتصنيع والورقيات التجميل ومستحضرات الطبيه المستلزمات تجاره عن

 القزاز علي محمد رشاد سامي/  ملك - المتميز الحي امام البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، الطبيه والعقاقير

 هندسي مكتب عن 96060 برقم 20191002 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ايوب انيس نجيب محمد -  17

 البدري مصطفى علي منال/  ملك - الحربي الشارع - اللحم عزبه:  بجهة ، حكوميه ومقاوالت

 ، اويما ماكينه عن 96096 برقم 20191007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيشي اسماعيل عبده بالل -  18

 حبيشي السيد اسماعيل عبده/  ملك - السالم مسجد خلف - دمياط منيه اول قسم:  بجهة

 مالبس تجاره عن 96146 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد محمود احمد عبير -  19

 فايد محمود احمد/  ملك 15 رقم محل النيل شارع - البر راس:  بجهة ، جاهزه

 استيراد عن 96156 برقم 20191013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا كرم محمد ربيع محمد -  20

 هللا كرم محمد ربيع رضا/  ملك - السرو:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير

 عن 96098 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عوض ربه عبد ابراهيم احمد -  21

 العيله ابو علي علي حسن/  ملك - البطيخ كفر مدخل القديم المطار طريق - البطيخ كفر:  بجهة ، وكريتال معادن تصنيع ورشه

 96114 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخضرجي عبدالمقصود احمد احمد محمد -  22

 خلف البدوي السيد هاني/  ملك - الزرقا عبدهللا الخولي ميت:  بجهة ، حالقه صالون عن

 استيراد عن 96158 برقم 20191013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غتمه ابو علي مصطفى سامي -  23

 محمد جيهان/  ملك الوفا ابو شارع - ثالث قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير

 ندا محمود

 استيراد عن 96158 برقم 20191013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غتمه ابو علي مصطفى سامي -  24

 الجمهوريه خلف الجالء شارع - اول قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير

 جبر مصطفى السيد ايهاب/  ملك للصرافه

 تصميم عن 96239 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعي عبدالوهاب السيد اسالم -  25

 على الحصول بعد االنترنت خدمات فيماعدا والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار فيماعدا واعالن ودعايه جرافيك

 بصل امين احمد ايمان/  ملك - المطري قهوه بجوار المطري شارع سرور ميدان اول قسم:  بجهة ، الالزمه التراخيص

 الخضار تجاره عن 96236 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رخا ابراهيم حامد عماد -  26

 البطيخ كفر. م الخضري السالم عبد صبري/  ملك العلوي الكوبري بجوار - البطيخ كفر:  بجهة ، بالتجزئه والفاكهه

 زجاج ورشه عن 96287 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والي محمد رجب رجب -  27

 الفضل ابو فتحي نجوان/  ملك للسيراميك القطان خلف - شطا:  بجهة ، ميكانيكيه

 مكتب عن 96326 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر عبدالباسط عبدالعليم نانا -  28

 عبدالقادر السيد محمد محمد احمد/  ملك - العباسيه:  بجهة ، السياحيه والرحالت الخدمات عدا فيما رحالت

 موبليات تجاره عن 96214 برقم 20191017 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غندر احمد فتحي خالد -  29

 غندي احمد فتحي محمد/  ملك - السالم مسجد امام الغاز مستودع شارع - الشعراء:  بجهة ،

 تجاره عن 96169 برقم 20191014 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبي التابعي حسني محمد -  30

 ارض االعصر رابع قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير واستيراد القشره

 شلبي السيد عبده جالل محمد/  ملك - الجالد
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 لتصنيع ورشه عن 96174 برقم 20191014 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر حسن مدحت خالد -  31

 فاضل علي علي علي/  ملك - الكحيل البطيخ كفر البطيخ كفر مركز:  بجهة ، النشاره

 توريد عن 96207 برقم 20191016 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب الشحات عبدالمتعال اسالم -  32

 رزق عبدالحميد نسيم/  ملك - الغاب كفر:  بجهة ، الطبيه والعقاقير االدويه عدا فيما تجميل ومستحضرات طبيه مستلزمات وتوزيع

 النجار محمد

 تقديم عن 96068 برقم 20191003 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو طه سمير محمود -  33

 العنين ابو سمير واسامه ومحمد امل/  ملك العمومي الطريق - الخياطه:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات

 استيراد عن 96100 برقم 20191007 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقي الدسوقي سامي هيثم -  34

 االمن خلف طلعت شارع راالعص - رابع قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير

 الشبراوي رشاد محمد شاكر صبري/  ملك الوطني

 كوافير عن 96142 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده عشماوي عنتر نبيله -  35

 محمد فايد الدين كمال هاني/  ملك - الوسطاني:  بجهة ، حريمي

 توريدات مكتب عن 96041 برقم 20191001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزار محمد حسن يحى -  36

 علي ابو حسن حسن احمد محمد/  ملك - البرجيسي مسجد بجوار السرو:  بجهة ، حكوميه

 مكتب عن 96063 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل اليماني محمد محمد وليد -  37

 العز ابو محمد حمدي محمد/  ملك - سالم فرج عزبه الزرقا:  بجهة ، تصدير

 محل عن 96154 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيشع ابو محمد عبدالواحد نضال -  38

 اسماعيل السيد رزق عبدهللا/  ملك - 31/61 القطعه 1 رقم محل االولى المجاوره الرابع الحي الجديده دمياط:  بجهة ، حالقه

 عن 96161 برقم 20191013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور بهجات منصور منصور حسام -  39

 عبدالتواب بدري رمضان محمد/  ملك - السرو:  بجهة ، رومي جبنه توزيع محل

 مكتب عن 96284 برقم 20191027 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد السيد محمد السيد محمد -  40

 حامد اسماعيل/  ملك - الجديده المحطه - البطيخ كفر:  بجهة ، السياحيه والخدمات الرحالت عدا فيما جماعي ونقل داخليه رحالت

 البطيخ كفر. م غانم ابراهيم

 محل عن 96095 برقم 20191007 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جالله علي محمد احمد رضا -  41

 الموجي محمد محمد سمر/  ملك - السماحه شارع:  بجهة ، مصوغات

 صناعه عن 96209 برقم 20191017 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوموسى احمد محمد احمد -  42

 موسى ابو محمد احمد محمد/  ملك - عبدالقادر مسجد بجوار السنانيه:  بجهة ، موبليات

 تقطيع ورشه عن 96202 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدالي عبده محمد احمد -  43

 رابع قسم - اللبان رخا محمد/  ملك الكليه شارع - االعصر:  بجهة ، الوميتال

 ، اثاث تجاره عن 96212 برقم 20191017 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد رتاج ،  الحديدي محمد نبيل محمد -  44

 بملكه - المداحين شارع من الفاتح عطفه شارع - دمياط منيه:  بجهة

 مزرعه عن 96176 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرعي ابراهيم جمعه حسن -  45

 والده ملك - الهواشم البطيخ كفر مركز:  بجهة ، مواشي

 مكتب عن 96278 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوي عوض حسين عبدالبديع -  46

 عوض محمد زكي عماد/  ملك - نجيب محمد شارع - سعد كفر بندر:  بجهة ، مقاوالت
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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

 ورشه عن 96333 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم جمعه شحاته لطفي -  47

 شحاته محمد رمضان بركات/  ملك - الصديق بكر ابو مسجد شارع الزرقا:  بجهة ، الكاوتش لتصليح

 عن 96230 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب محمد فهمي احمد محمود -  48

 فوده محمد احمد/  ملك - الفنار شارع - البرج عزبه:  بجهة ، االسماك تجاره

 ، وبويات حدايد عن 96085 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد ابراهيم فريد السيده -  49

 منتصر ابراهيم يحيى عصام محمد/  ملك - السوالم:  بجهة

 تقديم عن 96122 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس فيروز حمدي احمد -  50

 علي ابو محمد محمد البيومي/  ملك - الزرقا المياسره كفر:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات

 ، موبليات تجاره عن 96131 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عنتر سعد نبيل تامر -  51

 السيد جاد فايق حنان/  ملك - الكنيسه شارع اخر النصارى غيط:  بجهة

 سوبر عن 96046 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باشا زكريا احمد الدين كمال -  52

 العوضي رضا محمد نهاد/  ملك المطري - الريسه الترعه شارع - اول قسم:  بجهة ، ماركت

 انواع جميع صيانه عن 96069 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا حسن حسن محمد -  53

 عبدالمجيد عبدالرحمن محمد يحيى/  ملك - العباسيه:  بجهة ، والتبريد التكييف اجهزه وماركات

 تجاره عن 72800 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التمامي مصطفى صالح وليد -  54

/  ورثه مبك الرابع الحي - السادسه المجاوره 36/36 قطعه - الجديده دمياط:  بجهة ، الحديث البناء وكيماويات العازله المواد

 التمامي مصطفى صالح

 بيع محل عن 96263 برقم 20191022 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهر غانم محمد محمد -  55

 محمد احمد ماجد/  ملك - 66 قطعه اولى مرحله المركزيه المنطقه الجديده دمياط:  بجهة ، الغيار وقطع المياه وفالتر التكييفات

 صقر مسعد

 صيانه ورشه عن 96201 برقم 20191016 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيسي محمد زكريا يحيى -  56

 السيسي محمد زكريا مروه/  ملك - السياله طريق اول السياله:  بجهة ، نجاره معدات

 تجاره عن 96232 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهري عليوه عليوه رمزي -  57

 الغريب الشربيني عبدالمجيد محمد/  ملك - العرب كفر:  بجهة ، بالجمله الغذائيه المواد وتوزيع

 استيراد عن 96281 برقم 20191024 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عابدين كامل عبدالنبي حسام -  58

 مصطفى السيد/  ملك - الكبير شارع الوسطاني:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير

 سليم عبدالفتاح

 نجاره ورشه عن 79990 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه المغازي محمد ماجده -  59

 النجار مصطفى احمد احمد/  ملك - الكبرى سعاده ابو:  بجهة ، ميكانيكيه

 مكتب عن 96270 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليوه حسن ابراهيم نعيم طارق -  60

 عليوه حسن ابراهيم نعيم/  ملك - الروضه:  بجهة ، بضائع نقل اعمال

 ورشه عن 96298 برقم 20191028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الحميد عبد فاروق زيدان -  61

 السيد الحميد عبد فاروق رمضان/  ملك شحاته كفر - االلفي عزبه - سعد كفر:  بجهة ، نجاره

 سوبر عن 96311 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعي السيد طاهر ياسر -  62

 عيسى غفارعبدال السيد/  ملك - الجديده دمياط مدخل 6 عزبه - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، ماركت



 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

 ، زجاج ورشه عن 96080 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد محمد محمد هشام -  63

 الكاشف لبيب محمد مرفت/  ملك - المطحن شارع السياله:  بجهة

 عن 96125 برقم 20191009 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاموسي المتولي عبداللطيف ربيع احمد -  64

 مجاهد علي عبدالعزيز محمد سعاد/  ملك - الجديد الكاشف الدين سيف:  بجهة ، مواشي حظيره

 ورشه عن 96128 برقم 20191009 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحفناوي محمد العظيم عبد محمد -  65

 البطيخ كفر.  م. راجح الحسيني ابراهيم زكريا/  ملك العلوي الكوبري بجوار - البطيخ كفر:  بجهة ، يدويه موبليات صناعه

 تجاره عن 96039 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل ابراهيم حسن عبده -  66

 الغيطاني خليل سونه/  ملك - النهضه عزب:  بجهة ، موبليات

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   جبل ابراهيم السيد ابراهيم معاذ)  والتصدير لالستيراد جبل -  67

 دمياط:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد عن 96042 برقم 20191001

 بركات عثمان رزق مهدي/  ملك 23/11 قطعه االولى المجاوره - الرابع الحي - الجديده

 ورشه عن 96128 برقم 20191009 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحفناوي محمد العظيم عبد محمد -  68

 العزب محمد محمد اشرف/  ملك الواحه مول امام - سرور ميدان - اول قسم:  بجهة ، يدويه موبليات صناعه

 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الفتاح عبد محمود ابراهيم اسماء)  Asma Beauty Center سنتر بيوتي اسما -  69

/  ملك الصحيه الوحده شارع - الجديده السكه - درغام الشيخ:  بجهة ، حريمي كوافير عن 96127 برقم 20191009 فى قيد ،

 الفتاح عبد محمود ابراهيم

 مالبس تجاره عن 96055 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين محمود محمد نهاد -  70

 b78 االول - غنيم السيد ابراهيم محمد/  ملك - الصياد مول النيل كورنيش شارع اول قسم:  بجهة ، اطفال

 ، ماركت سوبر عن 96117 برقم 20191008 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فوده السيد فتحي سمير -  71

 بملكه - 2 رقم محل 7 عماره الثاني الحي - الخامسه المجاوره - الجديده دمياط:  بجهة

 مكتب عن 96101 برقم 20191008 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوي احمد اسعد اسالم -  72

 ملك - المتبولي مسجد بجوار رابع قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد

 الدبسي محمد حسن هدى/ 

 سفن مخلفات عن 96267 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فويله محمد السيد محمد -  73

 حافظ السيد احمد/  ملك - الميناء غرب السنانيه:  بجهة ، خشبيه باليتات وتوريد ومصانع

 توريدات عن 96294 برقم 20191028 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعود ابو السيد السيد بالل -  74

 السعود ابو السيد محمد محمد/  ملك - الشعراوي مقهى خلف عبده محمد شارع ثالث قسم:  بجهة ، حكوميه ومقاوالت

 استيراد عن 96314 برقم 20191029 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المندوه حامد احمد احمد -  75

 الرابعه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير

 العساس محمد احمد علي/  ملك 57 القطعه رقم

 حلويات بيع عن 96296 برقم 20191028 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المساوي السعيد ياسر سامر -  76

 ومحمد وعمرو وهاني هللا عبد ابو عبده فاتن/  ملك الرحمه مسجد مقابل خالد ابو جزاره بجوار - البر راس:  بجهة ، وغربيه شرقيه

 الموجي احمد ومنى

 ورشه عن 96338 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االزهري عثمان محي دمحمو -  77

 والده/  ملك - البلد سعد كفر:  بجهة ،(  موبليات صناعه)  نجاره



 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 96196 برقم 20191016 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف احمد السيد ابراهيم ايمان -  78

 حجازي احمد النصر سيف رضوان/  ملك المؤمن عبد عزبه العروبه حي - سعد كفر:  بجهة ، مواشي مزرعه

 ، موبليات صناعه عن 96210 برقم 20191017 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلح السيد حمدي احمد -  79

 البطيخ كفر. م صقر السالم عبد السالم عبد اسعد/  ملك النجارين - البطيخ كفر:  بجهة

 اجهزه تجاره عن 96222 برقم 20191020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوي حبيب محمد احمد -  80

 عيسى مصطفى حماده/  ملك المعاصر بجوار سرور ميدان - التحرير شارع - اول قسم:  بجهة ، محمول

 ورشه عن 96307 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعي حسانين حسانين محمد -  81

 الدبسي احمد شحاته سهام/  ملك اليتيم كفاله خلف - الشعراء:  بجهة ، ميكانيكي سيارات اصالح

 تجاره عن 96308 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخياط محمد امين محمد -  82

 عيسى يحيى عبده/  ملك - التحرير شارع اول قسم:  بجهة ، موبايالت

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   قطامش الوفا ابو عبدالحميد داليا)  والمقاوالت للتجاره داليا مؤسسه -  83

 هشام/  ملك - سعد كفر:  بجهة ، الحكوميه والمقاوالت والتوريدات الغذائيه المواد لتجاره مكتب عن 96082 برقم 20191003

 الوفا ابو عبدالحميد

 مكتب عن 96082 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطامش الوفا ابو عبدالحميد داليا -  84

 الوفا ابو عبدالحميد هشام/  ملك - سعد كفر:  بجهة ، الحكوميه والمقاوالت والتوريدات الغذائيه المواد لتجاره

 صناعه عن 96086 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه رجب جابر محمد -  85

 الطرابيلي رفعت منى/  ملك - لالخشاب الفارسكوري بجوار عبدالرحمن شارع البصارطه:  بجهة ، منظفات

 مزرعه عن 96056 برقم 20191002 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل مصطفى مصطفى محمد -  86

 صالح حسن ابراهيم علي/  ملك - المحمديه البحريه العزبه - البحريه االبراهيميه:  بجهة ، مواشي

 صناعه عن 96135 برقم 20191010 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد السيد المعاطي ابو اسالم -  87

 سعيد المعاطي ابو السيد المعاطي ابو/  ملك - العباسي مسجد امام - النصارى غيط:  بجهة ، موبليات

 مالبس عن 96149 برقم 20191013 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البري السعيد حامد عبده حامد -  88

 محمد موسى محمد مديحه/  ملك االمل صيدليه خلف - التحرير شارع - اول قسم:  بجهة ، رجالي

 ورشه عن 96140 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نور المتولي متولي محسن محمد -  89

 زهران عبده رفيق عصام/  ملك حافظ مواد عزبه - سعد كفر تفتيش:  بجهة ، نجاره

 بيع عن 96057 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحان خليل عبدالرحيم نجالء -  90

 المذين علي محمد محمد/  ملك - النشوه شارع العدليه:  بجهة ، محمول

 عن 96109 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيومي احمد عبدالهادي عزمي قدري -  91

 سريه محمد عوض عوض/  ملك - الخولي ميت:  بجهة ، مأكوالت مطعم

 ، نجاره ورشه عن 96229 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فوده عبده محمد ياسر -  92

 فوده عبده محمد اسعد/  ملك - الملقا شارع - البرج عزبه:  بجهة

 صناعه عن 96234 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالل محمد المرسي السعيد -  93

 بالل محمد المرسي/  ملك - الجوهره حلويات بجوار البطيخ كفر البطيخ كفر مركز:  بجهة ، سفره كراسي

 حلوى مخبز عن 96252 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد محمد محمد تامر -  94

 زرد عبدالمجيد محمد حسني/  ملك - شرمساح:  بجهة ، المخبوزات لعمل عجين من



 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

 توريدات مكتب عن 96277 برقم 20191024 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبه المتولي السيد هناء -  95

 تعيلب مسعد احمد/  ملك رطهالش مركز بجوار اللحم عزبه:  بجهة ، حكوميه

 مقاوالت عن 96304 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخياط علي محمود حماده -  96

 والده بملك الميناء طريق البطيخ كفر البطيخ كفر مركز:  بجهة ، الشمسيه الطاقه وتركيب وتوريد عامه

 بيع عن 96330 برقم 20191031 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدياسطي مسعد العربي العربي هدير -  97

 زيان سعد منصور/  ملك - موسى ابو كوبري شارع الروضه:  بجهة ، منزليه ادوات

 بجهة ، تصدير عن 96185 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حامد ماجد ضياء -  98

 الدر محمد سادات سناء محمد وفاء/  ملك الشكمان بجوار - السنانيه: 

 96199 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد علي هللا عبد السيد العاطي عبد -  99

 الخالق عبد محمد الخلق عبد نوره/  ملك السوق عزبه طريق ناصر شارع - سعد كفر:  بجهة ، تكاتيك تجاره عن

 مكتب عن 96220 برقم 20191017 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االجه محمد ابراهيم احمد محمد -  100

 االجه محمد ابراهيم محمود علي - التوفيقيه:  بجهة ، تصدير

 سوبر عن 96180 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيري فريد طاهر ابراهيم -  101

 التمامي صالح ومحمد وليد/  ملك - 1 رقم محل 3 محاوره 4 حي الجديده دمياط:  بجهة ، ماركت

 اويما ماكينه عن 96339 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال لطفي علي وليد -  102

cnc ، الجمال درويش لطفي علي/  ملك - غراب مكتبه امام الجمال شارع جريبه شط:  بجهة 

 زجاج ورشه عن 96079 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العراقي احمد محمد عبده -  103

 البسيوني مصطفى عبده عزيزه/  ملك النورين ذو موبليات بجوار العفيفي ارض - اول قسم:  بجهة ،

 تجاره عن 96090 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزاهد اماره درويش شروق -  104

 شوارب ابو احمد محمد ماجده/  ملك المصنع شارع - البرج عزبه:  بجهة ، حريمي اكسسوار

 عن 96129 برقم 20191009 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوي فتحي محمد محمود -  105

 عبدالغني فاديه/  ملك - الوليد بن خالد شارع - الزرقا:  بجهة ، الطبيه والعقاقير االدويه فيماعدا طبيه ولوازم تجميل مستحضرات

 البدالي

 مصنع عن 57531 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ السيد جمال علي داليا -  106

 حافظ السيد الدين جمال علي علي/  ملك البدري مصنع بجوار البنك ارض امام - جريبه شط:  بجهة ، اخشاب منتجات لتصنيع

 احذيه تجاره عن 96059 برقم 20191002 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكسار محمد محمد كريم -  107

 الكسار محمد محمد/  ملك - بارتي بيتزا مدخل امام سرور ميدان اول قسم:  بجهة ،

 صناعه عن 95709 برقم 20191010 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طعيمه محمد جابر اسالم -  108

 بملكه - الفيران كوم - السنانيه:  بجهة ، والتصدير موبليات

 معمل عن 96164 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم السيد محمد مسعد -  109

 تفاحه ابراهيم السيد سليمان عايده/  ملك - الضهره:  بجهة ، البان

 مكتب عن 96038 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهر سليمان انيس ابراهيم -  110

 عويس السيد مسعد منصور/  ملك - الجديده البلد - السنانيه:  بجهة ، تصدير



 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 96052 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازي سليمان عيد رامي -  111

 حمدي/  ملك 50/426 قطعه 236 المجاوره - الخامس الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، والمونتال خشب وشبابيك وابواب مطابخ

 سالم ابراهيم الحليم عبد

 بيع عن 96115 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديل قصير طه مجدي عصام -  112

 الشعراوي عبدالقادر ابراهيم رغد/  ملك - السريع المنصوره طريق السنانيه:  بجهة ، خشبيه كراسي

 تجاره عن 96240 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق محمد ابراهيم اشجان -  113

 شتا عبدالحميد السيد خالد/  ملك - بالل مسجد بجوار الجير ارض العالي الكحال الشعراء:  بجهة ، مفروشات

 بيع عن 96247 برقم 20191024 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاليلي ابراهيم ابراهيم رشدي -  114

 بملكه السمك سوق شارع البرج عزبه:  بجهة ، بالتجزئه مجروش ثلج

 مقاوالت مكتب عن 96268 برقم 20191022 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا حامد اكرم حامد -  115

 البنا ابراهيم حامد اكرم/  ملك - المحطه شارع - السرو:  بجهة ، عامه

 ، مراتب تجاره عن 96336 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر احمد احمد نشوي -  116

 طعيمه حسن محمد محمد/  ملك - وزير عبدالعظيم شارع اول قسم:  بجهة

 ورشه عن 96337 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنيمي نصر عطيه ياسر -  117

 يوسف بسيوني محمود/  ملك الكوبري بجوار - العباسيه:  بجهة ، زيت وغيار كاوتش

 ، بقاله عن 96223 برقم 20191020 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرب جاد عربي محمد رشا -  118

 السيد ابراهيم اعتماد/  ملك - سعد كفر - سليمان كفر:  بجهة

 مركز عن 96155 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شطا مسعد محمد السيد دعاء -  119

 البدراني الدسوقي ابراهيم/  ملك رشدي شارع - رابع قسم:  بجهة ، وتخسيس نحافه عالجيه وتغذيه وتجميل جيم

 تجاره عن 96190 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المناوي زكي محمد حاتم زكي -  120

 عزيز عبدالحميد زكريا عالء/  ملك - الزرقا - السرو:  بجهة ، الفحم وتوزيع

 تجاره عن 96295 برقم 20191028 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيومي سعد رمضان محمد -  121

 البيومي سعد ورمضان عامر احمد مجدي/  ملك - مول الصياد النيل كورنيش شارع اول قسم:  بجهة ، احذيه

 تجاره عن 96309 برقم 20191029 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزميتي السيد احمد احمد محمد -  122

 الزميتي احمد محمود احمد/  ملك - الضهره:  بجهة ، بويات

 بيع عن 96310 برقم 20191029 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى المعاطي ابو سعد سعد -  123

 النجا ابو المجيد عبد محمود/  ملك مصر بنك بجوار - سعد كفر:  بجهة ، ومراتب مفروشات

 شنط تجاره عن 96316 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يس عزالدين محمد ايمن -  124

 كمالو عوض ابراهيم هيثم/  ملك - الشرباصي شارع اول قسم:  بجهة ، حريمي

 تسويق عن 96317 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربري مسعود عباس اسراء -  125

/  ملك - المتبولي شارع السنانيه:  بجهة ،(  السياحيه والخدمات الرحالت عدا مافي)  داخليه ورحالت(  االنترنت عدا فيما)  عقاري

 البربري مسعود عباس

 عن 96072 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمحسن محمد عبدالمحسن احمد -  126

 الجود ابو احمد عبدالعظيم عزيز/  ملك - الرحامنه:  بجهة ، دواجن مزارع مستلزمات

 تجاره عن 96083 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العريان محمد عيد طلعت عيد -  127

 البربري علي طه فرج السيد/  ملك - الوسطاني:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 96124 برقم 20191009 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد خاطر رمضان السعيد -  128

 والده ملك - الدين سيف:  بجهة ، مواشي مزرعه

 ، بقاله عن 96044 برقم 20191001 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليوه ابراهيم رزق نشوى -  129

 الغضبان محمد حسين حسن/  ملك الدين سيف - الزرقا:  بجهة

 نصف مخبز عن 96139 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صيام عطيه عطيه احمد -  130

 بملكه فارسكور الشيوخ ميت:  بجهة ، الي

 مجرشه عن 86767 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هديهد شحاته زغلول محمد -  131

 حموده النور ابو جبر مصطفى/  ملك - الرحامنه:  بجهة ، وماشيه دواجن اعالف

:  بجهة ، بقاله عن 96094 برقم 20191007 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المصري طه محمد ناهد -  132

 حبيب السيد سعد سعيد/  ملك - عبدهللا الشيخ من متفرع فراج محمد شارع 2 فارسكور

 صناعه عن 96102 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشري عبدالحي احمد محمد -  133

 العشري عبدالحي عبدالحي احمد/  ملك - الصياد عثمان شارع السنانيه:  بجهة ، موبليات

 مكتب عن 96112 برقم 20191008 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو احمد احمد ساهر -  134

 العنين ابو احمد احمد سامر/  ملك - البحر جامع امام التجاري شارع يوليو 23 شارع اول قسم:  بجهة ، تصدير

 20191015 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راجح محمود محمد يحيى طارق)  للمقاوالت الراجح -  135

 الظوغلي عالء/  ملك - كول مبارك مدرسه مقابل 70 شارع الجديده دمياط:  بجهة ، ومقاوالت هندسي مكتب عن 96178 برقم

 عبدهللا حنفي

 85509 برقم 20191021 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولي رجب معروف الحميد عبد محمد -  136

 العزبي عوض القادر عبد عايده/  ملك الناصريه:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره ورشه عن

 تجاره عن 96260 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالفضيل خضر احمد -  137

 عثمان/  ملك - زقزوق قهوه بجوار الصياد علي الشيخ شارع القطار محطه خلف السنانيه:  بجهة ، كهربائيه واجهزه منزليه ادوات

 محمد عبدالباقي علي

 تجاره عن 96290 برقم 20191028 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن مصطفى فاروق اميره -  138

 جاد بولس كامل ايمان/  ملك 6 رقم محل 29 عقار الثاني الحي مركز - الجديده دمياط:  بجهة ، جاهزه مالبس

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   نورالدين عبده رضا محمد محمد)  الدين نور محمد ماركت -  139

 عاشور السيد ابراهيم علي/  ملك - المحور طريق الملح شط:  بجهة ، بالتجزئه بقاله عن 96322 برقم 20191030

 عدد تجاره عن 96329 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التابعي عبده احمد عصام -  140

 عاشور عبده حسني عبده/  ملك - بشطا القديم الطريق شطا:  بجهة ، التجاره ولوازم وادوات

 عن 96215 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابو احمد محمود محمد حسانين -  141

 عبدالجواد نشأت محمود طارق/  ملك - الغاب كفر:  بجهة ، مالبس محل

 عن 96188 برقم 20191016 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شكري محمد احمد السيد بدريه -  142

 عبده فوزي محمد/  ملك 54/117 قطعه الثالث الحي 17 المجاوره - الجديده دمياط:  بجهة ، عامه ومقاوالت منزليه ادوات تجاره

 الموجي

 مستلزمات عن 96203 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدي علي محمد محمد -  143

 اللضام مختار مصطفى حنان/  ملك - الجديد الموقف بجوار السريع الطريق - سعد كفر بندر:  بجهة ، كهربائيه



 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

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عبده محمد توفيق ربيع)  العامه للمقاوالت التوفيق مكتب -  144

 عبده محمد توفيق ربيع احمد/  ملك - الزرقا عبدهللا الخولي ميت:  بجهة ، مقاوالت مكتب عن 96221 برقم 20191020

 عن 96084 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا ابراهيم محمد نبيه رضا نبيه -  145

 ليله احمد مصطفى احمد/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، موبليات دهان ورشه

 عن 96121 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعي محمد السعيد سامي طارق -  146

 عبدالعزيز/  ملك - 61/318 قطعه 18 مجاوره الثالث الحي الجديده دمياط:  بجهة ، والتشطيبات الديكور واعمال عامه مقاوالت

 الحنفي السيد السيد

 عن 96123 برقم 20191009 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين محمد محمود هشام محمد -  147

 خدمات عدا وفيما والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما)  CTB الطباعه ماكينات زنكات تصوير ماكينه

 الحي الثالثه المجاوره 43/43 قطعه 4،3 رقم محل - الجديده دمياط:  بجهة ،(  الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت

 سرحان الحسيني البدراوي رضا/  ملك الرابع

 عن 96132 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد الوهاب عبد حامد منى -  148

 خلف - نافع المستشار شارع - اول قسم:  بجهة ،(  الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما)  ستيشن بالي

 شحاته خليل حسين هناء/  ملك بالزا السالم برج االستاد

 محل عن 96248 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبه اسماعيل الدسوقي ايمن -  149

 الجبه الدسوقي ايمن محمود/  ملك - سعد كفر بندر:  بجهة ، مالبس

 اكسسوارات بيع عن 96262 برقم 20191022 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده محمد حامد محمد -  150

 الشافعي جاد الشافعي/  ملك 9 رقم محل 178 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، سيارات

 تجاره عن 96269 برقم 20191022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدي محمد جمال نوزه -  151

 شاهين رمضان شحاته/  ملك - عبدهللا الخولي ميت:  بجهة ، منزليه ادوات

 ترزي عن 96184 برقم 20191016 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طرابيه احمد محمود محمود -  152

 المغالوي محمد الحفني ايمن/  ملك - الشبطاني من متفرع االول سعيد شارع اول قسم:  بجهة ، حريمي

 ، بقاله عن 96159 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم يوسف نصر سويلم نصر -  153

 يوسف نصر سويلم/  ملك الغاب كفر:  بجهة

 مزرعه عن 96197 برقم 20191016 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازي شعبان غازي ايمن -  154

 ابراهيم غازي شعبان غازي/  ملك - سعد كفر تفتيش:  بجهة ، مواشي تربيه

 تجاره عن 96264 برقم 20191022 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوضي السيد العوضي سامي -  155

 العوضي السيد محمد/  ملك الوسطاني:  بجهة ، العرائس وتجهيز مفروشات

 مكتب عن 96292 برقم 20191028 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهاب احمد عبدالعزيز محمد -  156

 136 رقم العقار 83 شارع البر راس:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد

 العفيفي محمد علي خالد/  ملك-

 ورشه عن 96299 برقم 20191028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود عبدالفتاح ريهام -  157

 البيلي محمود احمد عابد/  ملك - سعد كفر - البنك عزبه الوسطاني:  بجهة ، حاليا

 استيراد عن 90501 برقم 20191029 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي ابو مسعد شبان ابراهيم -  158

 علي ابو السيد محمد نورا لكم - السياله:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 96325 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخياط مصطفى احمد احمد شريف -  159

 زعتر محمد طه ناديه/  ملك الغباشي ياسر مكبس بجوار - البصايله:  بجهة ، موبليات صناعه

 تجاره عن 96075 برقم 20191003 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطري محمد حلمي نرمين -  160

 سالمه رجب جابر محمد/  ملك - 2 رقم شقه 8 رقم عماره طلعت شارع 8 االعصر رابع قسم:  بجهة ، منظفات

:  بجهة ، مكتبه عن 96092 برقم 20191007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب محمد احمد عبير -  161

 محمد هالل الشحات هالل/  ملك االول الحي - الثالثه المجاوره - الجديده دمياط

 استثمار عن 96137 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السلسيلي رزق احمد وليد -  162

 سلمان هللا عطا ابراهيم ايمن/  ملك الغياتي مدرسه بجوار عارف السالم عبد شارع - ثالث قسم:  بجهة ، االنترنت عدا فيما عقاري

 مالبس تجاره عن 96071 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته احمد احمد هبه -  163

 محمد عبدهللا الفتوح ابو مصبح محمد/  ملك - الصياد مول - النيل كورنيش شارع اول قسم:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت جاهزه

 تعبئه عن 96143 برقم 20191010 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب ابراهيم محمود ابراهيم -  164

 دياب محمد ابراهيم محمود/  ملك المضرب شارع من المتفرع الجديده المقابر شارع - البلد سعد كفر:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف

 صناعه عن 96177 برقم 20191015 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرنسه راغب احمد طه -  165

 عرنسه راغب احمد اشرف/  ملك البرش ارض - السياله:  بجهة ، موبليات

 مكتب عن 96319 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حيزه محمد رزق نجاح اسالم -  166

 والده بملك 1 حي 1 مجاوره الجديده دمياط:  بجهة ، جمركي تخليص

 مكتب عن 96271 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو فتحي محمود احمد -  167

 العنين ابو فتحي محمود علي/  ملك المياسره كفر:  بجهة ، مقاوالت

 سوبر عن 96233 برقم 20191020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قبيه ابراهيم محمد محمد وائل -  168

 قوره الفتوح ابو مدكور احمد/  ملك - سعد كفر - البلد سعد كفر:  بجهة ، واعالف حبوب وتجاره ماركت

 مركز عن 96237 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل ابو حسين عماد رويدا -  169

 خالد حلمي/  ملك - العبد اسامه/  د شارع مع تقاطع البصايله الحربي الشارع رابع قسم:  بجهة ، ولقاحات بيطريه ادويه تداول

 الخضرجي شحاته

 سوبر عن 96245 برقم 20191021 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم القطب ابراهيم محمد -  170

 ابراهيم القطب ابراهيم هشام/  ملك - سعد كفر الوسطاني:  بجهة ، ماركت

 صناعه عن 96285 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البوالقي محمد التابعي ياسر -  171

 بملكه - موسى مسجد خلف موسى حوض البحر غيط - اللحم عزبه:  بجهة ، موبليات

 صناعه عن 96286 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ترك طه محمد ياقوت احمد -  172

 ترك محمد ياقوت يحيى/  ملك البدري شارع زاهر فكري شارع - ثان قسم:  بجهة ، موبليات

 عن 96321 برقم 20191030 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العواد مصطفى عوض طارق -  173

 محمد محمد/  ملك - الزرقا السرو:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد

 البدالي السعيد

 مكتب عن 96332 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا السعيد علي ايمن علي -  174

 يوسف اسعد/  ملك - فرج مطعم بجوار المدارس ميدان اول قسم:  بجهة ، السياحيه والرحالت الخدمات عدا فيما داخليه رحالت

 االسكندراني محمود



 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 96167 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين خير محمدين حمدي محمد -  175

 السناني مسعد محمد السيد/  ملك اسكندر ابو مطعم بجوار العمومي المحور - السياله:  بجهة ، البان ومنتجات جزاره

 ، موبليات صناعه عن 96152 برقم 20191013 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باز احمد انور انور -  176

 باز السيد محمد/  ملك البصارطه:  بجهة

 بجهة ، مكتبه عن 96162 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االجدر السيد محمد السيد -  177

 السيد الشافعي السيد/  ملك - الزرقا: 

 برقم 20191017 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجا ابو علي الهادي عبد مصطفى محمود -  178

 بملكه - الناصريه:  بجهة ، مواشي مزرعه عن 96217

 بيع عن 96170 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شليوه السيد رزق عبدالرحيم وليد -  179

 عبدالحميد عبدالهادي/  ملك - 5 محل 156 قطعه المركزيه المنطقه الجديده دمياط:  بجهة ، الديكور ومستلزمات الدهان مواد

 مخاريطه اديعبداله

 تجاره عن 96187 برقم 20191016 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشري احمد سيد ابراهيم احمد -  180

 عيد علي مصطفى تامر/  ملك - الكبير الجامع بجوار الخياطه:  بجهة ، جاهزه مالبس

 عن 96193 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد علي زكي عبدالسالم السيد -  181

 عبدالمقصود السادات حلمي/  ملك - الحوراني:  بجهة ، وطعميه فول مطعم

 مكتب عن 96279 برقم 20191024 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المشد حمدي مصطفى احمد -  182

 الزيات عبده عزت احمد/  ملك - النزهه شارع 9 البطيخ كفر البطيخ كفر مركز:  بجهة ، تصدير

 ماكينه عن 46938 برقم 20191003 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغباشي الفتاح عبد فتحي ياسر -  183

 زعتر التابعي محمد حنان/  ملك البصايله - اللحم عزبه:  بجهة ، ترويس

 بجهة ، مذهباتي عن 96097 برقم 20191007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدير محمد انور سمير -  184

 بدير احمد محمد محمد انور/  ملك سالم صالح شالرع - اول قسم: 

 بقاله عن 96099 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوادلي ابراهيم عاشور نصر -  185

 العوادلي السيد ابراهيم عاشور/  ملك - القديم شطا طريق - شطا:  بجهة ، بالتجزئه

 ، مكتبه عن 96145 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمد عبدالحميد سعاد -  186

 عبدالمجيد عبدالعاطي منصور عبدالعاطي/  ملك - المحمديه:  بجهة

 ورشه عن 96157 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االتربي مجاهد رمضان محمد -  187

 احمد حسين الدين جمال زوز/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، موبليات صناعه

 مكتب عن 96153 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف طه عبدالرحمن ماجد -  188

 غانم علي الحديدي علي/  ملك - الروضه:  بجهة ، للبضائع نقل اعمال

 عن 96175 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العسقالني الدسوقي محمد جمال عمرو -  189

 والده/  ملك المرابعين - سعد كفر:  بجهة ، نجاره ورشه

 رخام ورشه عن 96049 برقم 20191001 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه ابراهيم علي ابراهيم -  190

 غنا احمد محمد عيد/  ملك الجالء شارع - اول قسم:  بجهة ،

 رخام ورشه عن 96049 برقم 20191001 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه ابراهيم علي ابراهيم -  191

 غنا احمد محمد عيد/  ملك الجالء شارع - اول قسم:  بجهة ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 96043 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى الحميد عبد محمد ارزاق -  192

 الموافي احمد محمد/  ملك صالحه ابو زاويه شارع - البرج عزبه:  بجهة ، تجميل مستحضرات تجاره

 عن 96040 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يسن الفتاح عبد يسن الفتاح عبد -  193

 ندا السقا محمد رابحه/  ملك - الزرقا:  بجهة ، والعقاقير االدويه عدا فيما طبيه ومستلزمات تجميل مستحضرات

 تجاره عن 96116 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعي فتحي عبدالرحمن امين -  194

 العناني الرفاعي مصطفى محمد/  ملك - البطيخ كفر - العلوي الكوبري اسفل البطيخ كفر مركز:  بجهة ، بالتجزئه وفاكهه خضار

 محل عن 96165 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجيري درويش جاد العربي -  195

 الشرباصي علي فاطمه/  ملك - الغنيميه:  بجهة ، عطاره

 استيراد عن 96241 برقم 20191021 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طافح احمد احمد فادي -  196

 الرازق عبد جمال ارض االعصر - رابع قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير

 طافح احمد احمد فادي/  ملك

 هندسي مكتب عن 96265 برقم 20191022 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد محمد حمدي احمد -  197

 موسى مصطفى محمد/  ملك - االتصاالت شركه بجوار الكورنيش شارع رابع قسم:  بجهة ، ومقاوالت

 مكتب عن 96173 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شميس محمد ابراهيم ربيع محمد -  198

 شميس محمد ابراهيم ربيع/  ملك - ورزوق كرم:  بجهة ، وحاويات بضائع نقل

 عن 96172 برقم 20191014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد محمد الدين ضياء -  199

 عوض انعام محمد محمد رباب/  ملك - الشيوخ ميت:  بجهة ، عامه ومقاوالت هندسي مكتب

 مواد تعبئه عن 96224 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بكر فراج عبدالفتاح -  200

 عبدالمعطي عبدالجواد مسعود/  ملك - عفان بن عثمان شارع السنانيه:  بجهة ، غذائيه

 ، بلدى مخبز عن 96211 برقم 20191017 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور علي يحيى -  201

 منصور علي يحيى ساميه/  ملك - البلد جمصه البطيخ كفر مركز:  بجهة

 عن 96213 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فياله شعبان رمضان عبدالرحمن -  202

 فياله شعبان رمضان/  ملك - المزرعه شارع الرطمه قريه:  بجهة ، ري ماكينات غيار وقطع الزيوت تجاره

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   يماني ابو محمد جمال السيد)  الغذائيه المواد لتجاره يماني ابو -  203

 عامر حامد احمد محمد/  ملك - الموقف شارع الغاب كفر:  بجهة ، بقاله عن 96243 برقم 20191021

 96189 برقم 20191016 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلمان رمضان محمد نصحي هللا عوض -  204

 منعم محمد السيد فؤاد زينب/  ملك العمال عزبه - السنانيه:  بجهة ، حكوميه مقاوالت عن

 بقاله عن 96191 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد ابو مسعد المرسي هانم -  205

 الزفتاوي السالم عبد السيد السالم عبد/  ملك الزفتاوي كافتريا خلف - الملح شط:  بجهة ، تموينيه

 وتجميع بيع عن 96200 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف حسن محمد محمود -  206

 رجب احمد الحميد عبد احمد/  ملك 53/43 قطعه - الثالثه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، السيارات فالتر

 حدايد عن 96297 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدي عبدالمجيد فوزي هاني -  207

 زيدان محمد حمد سلمى/  ملك - العلوي الكوبري بجوار المطار طريق البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، وبويات

 96293 برقم 20191028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحضري العزيز عبد صابر العزيز عبد -  208

 البطيخ كفر. م الحضري صابر العزيز عبد صابر/  ملك الميناء طريق - البساتين:  بجهة ، ائعبض نقل مكتب عن



 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

 تصنيع عن 81490 برقم 20191030 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدوي حسن المعاطي ابو خالد -  209

 رخا محمد احمد رضا/  ملك الشناوي قهوه شارع البرش ارض - اول قسم:  بجهة ، الوميتال

 مكتب عن 96077 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عقده السيد مصطفى فتحي ندا -  210

 البريشي عوض مهجه/  ملك - فارسكور البراشيه:  بجهة ، للمشاريع الحسابيه النوته ودراسه هندسيه رسومات تصميم

 عن 96134 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوي ابراهيم عبدالرحمن عبده -  211

 خليل ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم/  ملك - عبدالمجيد كوبري السنانيه:  بجهة ، موبليات صناعه ورشه

 مكتب عن 69062 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده محمد الغريب جمال -  212

 بملكه -  اول قسم - نافع الرحيم المستشارعبد شارع - اول قسم:  بجهة ، وتصدير هندسي

 96318 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد جمال محمد عبدالتواب محمد -  213

 شوشه عباس فتحي محمد ايمن/  ملك - المساوي حلويات مصنع امام وزير عبدالعظيم شارع اول قسم:  بجهة ، اخشاب تجاره عن

 عن 83848 برقم 20191002 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال العزيز عبد حامد العزبز عبد -  214

 البطيخ كفر. م - بملكه - البطيخ كفر:  بجهة ،(  البان)  ماشيه تربيه مزرعه

 مغسله عن 96062 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طرابيه االمام حسن حسن سمير -  215

 الغيطاني العربي اللسيد ابراهيم/  ملك - الصفا برج وزير عبدالعظيم شارع اول قسم:  بجهة ، سجاد

 مكتب عن 69062 برقم 20191013 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده محمد الغريب جمال -  216

 بملكه -  اول قسم - نافع الرحيم المستشارعبد شارع - اول قسم:  بجهة ، وتصدير هندسي

 سجائر تجاره عن 96105 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قمر ابو عبده نبيل صدام -  217

 قمر ابو عبده نبيل/  ملك اللحم عزبه مسجد بجوار - لحمال عزبه:  بجهة ، بالجمله وتوزيع

 صيدليه عن 96225 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخضري محمد المتولي محمد -  218

 سلطان توفيق جمعه فكري رضوى/  ملك الحربي الشارع من الجالد شارع - اللحم عزبه:  بجهة ،

 صيانه عن 96247 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاليلي ابراهيم ابراهيم رشدي -  219

 بملكه - السمك سوق شارع البرج عزبه:  بجهة ، محمول

 تجاره عن 64078 برقم 20191024 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القاضي حامد محمد سعيد -  220

 زيان احمد السيد الدين عز زينب/  ملك - فارسكور الحوراني:  بجهة ، موبليات

 صناعه عن 96255 برقم 20191022 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز ابراهيم محمد ابراهيم -  221

 الباز ابراهيم محمد عبدالرحمن/  ملك - عثمان شركه بجوار عثمان طريق - العنانيه:  بجهة ، موبليات

 مالبس عن 96300 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حطب صابر رضا احمد -  222

 سليمه محمد زاهر محمد عصمت/  ملك - الغاب كفر - سعد كفر:  بجهة ، جاهزه

 عن 96320 برقم 20191030 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زناتي القيود ابو محمد محمد طارق -  223

 زناتي القيود ابو محمد محمد/  ملك - سعد كفر الوسطاني:  بجهة ، مكتبه

 عن 96334 برقم 20191031 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدعدع البسيوني محمود محمود تامر -  224

 شطيفه وهبه وهبه/  ملك - البراشيه:  بجهة ، بقاله

 عن 96133 برقم 20191009 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف ابراهيم فتحي محمد عمرو -  225

 ( تعديل)  عرام ابو رجب ابراهيم يس احمد/  ملك مشرفه مدرسه خلف - السياله:  بجهة ، مقاوالت مكتب



 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

 ورشه عن 96150 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المي موسى محمد محمد وليد -  226

 البردويلي الفتوح ابو المعاطي ابو عطا/  ملك العرب كفر:  بجهة ، سيارات صيانه

 مكتب عن 96194 برقم 20191016 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هويدي هويدي جمال ابراهيم -  227

/  ملك 68/13 الرابع الحي الثالثه المجاوره - الجديده دمياط:  بجهة ، االنترنت عدا فيما الكاشير وماكينات همراقب كاميرات بيع

 شالطه ابراهيم سعد خالد ساره

 استيراد عن 96204 برقم 20191016 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طوق ابو السعيد محمد كريم -  228

 - استاكوزا خلف الحربي الشارع رابع قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير

 عمر احمد احمد محمد/  ملك

 عن 96313 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاعر الصديق المتولي رجوى -  229

 داود احمد طه/  ملك - المحطه شارع - فارسكور:  بجهة ، محمول خدمات

 تجاره عن 96067 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف علي السيد يوسف نعيمه -  230

 النجا ابو ابراهيم جالل نعمه/  ملك - 11 عماره 2 رقم محل 60 مبارك 4 حي 1 مجاوره الجديده دمياط:  بجهة ، وحبوب عطاره

 مزرعه عن 90543 برقم 20191009 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريفي سليمان ابراهيم وليد -  231

 والده/  ملك - االسماعيليه:  بجهة ، مواشي

 الماكوالت عن 96151 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا السعيد حسن محمد -  232

 ندا السعيد حسن السعيد/  ملك - العقاريه الضرائب بجوار - الدين صالح شارع ثالث قسم:  بجهة ، والبارده الساخنه والمشروبات

 استيراد عن 96050 برقم 20191001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعدني محمد وحيد احمد -  233

 محمد وحيد الرحمن عبد/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير

 السعدني محمد

 ، رخام ورشه عن 96061 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه علي عادل اشرف -  234

 الدالي حامد الغريبي ابراهيم/  ملك - حمام اوالد:  بجهة

 كوافير عن 96045 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االبابي ابراهيم جاد رضا اسالم -  235

 رمضان ابو حمدي وائل/  ملك - حجازي شارع نافع المستشار شارع اول قسم:  بجهة ، رجالي

 96163 برقم 20191013 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوي المرسي عبدهللا صالح عبدهللا -  236

 ابراهيم بكر محمد اكرام/  ملك - االخالص مسجد بجوار البحر شارع - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، مقاوالت مكتب عن

 تجاره عن 96103 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالحفيظ السيد الشحات -  237

 حجي عبده حسن دينا/  ملك - سالم صالح شارع اول قسم:  بجهة ، بالتجزئه وفاكهه خضار

 تصدير مكتب عن 96070 برقم 20191003 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل رجب السعيد ماهر -  238

 بملكه - دقهله:  بجهة ،

 عن 60353 برقم 20191008 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد محمد البديع عبد محمود -  239

 متر 100 ورشه 43 رقم هنجر 12 رقم ورشه باالثاث الجديده الصناعيه المنطقه - شطا:  بجهة ، االثاث بمدينه صناعيه ورشه

 بملكه - والزياده العجز تحت مربع

 تجاره عن 96104 برقم 20191008 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرجان ابراهيم احمد ابراهيم -  240

 مرجان محمد فاروق اماني/  مكلك - الحديد السكه محطه خلف - الغاز كوبانيه شارع - السنانيه:  بجهة ، موبليات

 محل عن 96093 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطا ابو مخيمر جمال خالد -  241

 بملكه 23/10 محل الجمله سوق شطا:  بجهة ، بالجمله خضار



 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

 مكتب عن 96250 برقم 20191021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد صالح كريم -  242

 احمد حسني/  ملك لالشعه خليل اسامه مركز بجوار نافع المستشار شارع - اول قسم:  بجهة ، عامه وبضائع وحاويات نقل خدمات

 رمضان محمد

 بيع عن 96246 برقم 20191021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي القوي عبد هارون مخلوف -  243

 المحافظه عام ديوان/  ملك 20 رقم والمحل 19 رقم المحل الجمله سوق - شطا:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات

 معمل عن 96335 برقم 20191031 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر احمد السيد السيد سالمه -  244

 بدوي محمد طلبه احمد احمد/  ملك - االربعين ورزوق كرم:  بجهة ، البان

 استيراد عن 96179 برقم 20191015 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الراعي خليل محمود محمد -  245

 الراعي ابراهيم خليل محمود/  ملك - الغوابين:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير

 عن 96208 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور محمد الدسوقي ابراهيم تامر -  246

 الجندي السيد العربي/  ملك - الكنيسه شارع الجنيدي ارض اول قسم:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره

 عن 96216 برقم 20191017 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشين الشبراوي نعمان نجوى -  247

 - بالسياله المحليه الوحده امام الترابي الطريق السياله:  بجهة ، والمطابخ الحمامات ووحدات الموبليات فرادنيات وتشطيب صناعه

 جمعه خليل يونس عبدهللا/  ملك

 تجاره عن 96171 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف حسن احمد احمد عادل -  248

 مصطفى محمد عبدالسميع نبيله/  ملك - العباسيه:  بجهة ، جاهزه مالبس

 اناره عن 96280 برقم 20191024 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته ابو صالح سالم احمد -  249

 الشهابي مصطفى عبدالعظيم امال/  ملك - شحاته عبدالغني بجوار السنانيه:  بجهة ، حفالت

 صناعه عن 96254 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السيد ابراهيم طارق -  250

 حسن السيد ابراهيم مجدي/  ملك - الرحمه مسجد خلف المطحن طريق السياله:  بجهة ، موبليات

 عن 89673 برقم 20191023 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغرباوي الرحمن عبد فتحي محمد -  251

 بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه 44 رقم بالهنجر 21 رقم ورشه - شطا:  بجهة ، نجاره ورشه

 صناعه عن 96306 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معروف محمد جسن مسعد -  252

 بملكه - مهلهل ارض - السياله:  بجهة ، موبليات

 مكتب عن 96312 برقم 20191029 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزير السيد ابراهيم سعد -  253

 براوي المتولي محمد منصور/  ملك - المحكمه شارع - سعد كفر:  بجهة ، حكوميه وتوريدات عامه مقاوالت

 محل عن 96073 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريس الدسوقي عبده امينه -  254

 احمد موسى عبدالحميد محمد/  ملك - الجديد الكاشف:  بجهة ، موبايالت اكسسوار

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عبداللطيف علي عبدالعزيز وائل)  الحكوميه للتوريدات درغام -  255

 عبداللطيف علي عبدالعزيز مها/  ملك - سعد كفر بندر:  بجهة ، حكوميه توريدات عن 96089 برقم 20191003

 عطاره محل عن 96138 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد احمد زينب -  256

 محمد ابراهيم احمد امال/  ملك 53/23 قطعه الثالثه المجاوره - الرابع الحي - الجديده دمياط:  بجهة ،

 صناعه عن 96048 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حواس المتولي صالح سامح -  257

 جميل مسعد زكريا/  الملك -عتمان طريق - الباز مطعم شارع - العنانيه:  بجهة ، موبليات



 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

 توكيالت عن 96051 برقم 20191001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغالي علي محمد خالد -  258

 احمد مصطفى حسن/  ملك الشرباصي مسجد خلف - الشرباصي شارع - اول قسم:  بجهة ، الكهربائيه االجهزه وتوريدات تجاريه

 الصباغ

 عن 96053 برقم 20191002 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المي ابراهيم حامد عرفات طارق -  259

 الصديق السعيد علي زينب/  ملك - فارسكور العرب كفر:  بجهة ، وشباك باب نجاره ورشه

 توريدات عن 96118 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العبد ابراهيم محمد اسالم -  260

 الصردي يوسف عادل/  ملك - العمومي السوق شارع - البرج عزبه:  بجهة ، غذائيه مواد

 بيع عن 96091 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل حسن العربي حسن -  261

 خليل محمد حسن العربي/  ملك - الفنار شارع البرج عزبه:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات

 تجاره عن 96107 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالموني محمد علي علي -  262

 بملكه بشطا دمياط سوق شطا:  بجهة ، بالجمله وفاكهه خضروات

 عن 96228 برقم 20191020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغرقي المتولي السيد عبدالمعبود -  263

 الغرقي المتولي السيد المتولي/  ملك - المركز بجوار البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، نجاره ورشه

 تجاره عن 96249 برقم 20191021 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وردان النبوي احمد عاطف -  264

 عابدين عبدالفتاح كامل احمد/  ملك - العابدين مول 61 التحرير شارع اول قسم:  بجهة ، مالبس

 سوبر عن 96253 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السويسي محمود حسن محمد -  265

 ابراهيم السعيد اشرف/  ملك 15 المجاوره الثالث الحي 3/23/415 رقم قطعه 2-1  رقم محل - الجديده دمياط:  بجهة ، ماركت

 احمد

 محل عن 96283 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كراويه احمد السيد السيد عادل -  266

 كراويه حسن هالل سمير/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، بقاله

 ورشه عن 96273 برقم 20191023 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نزهه اسماعيل ابراهيم احمد -  267

 سليمان حامد عبدالرازق اسامه/  ملك - ناءالمي طريق البطيخ كفر البطيخ كفر مركز:  بجهة ، خشبيه ومصنوعات نجاره

 96258 برقم 20191022 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغباري علي ابراهيم فؤاد محمد الدسوقي -  268

 عبدالباري جبر رجاء محمد/  ملك - عرابي احمد شارع البطيخ كفر البطيخ كفر مركز:  بجهة ، التجميل مستحضرات عن

 تجاره عن 96218 برقم 20191017 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابراهيم الحسيني محمد -  269

 المشد الحكيم عبد الوهاب عبد سهام/  ملك 169 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، مكيفات وبيع

 مزرعه عن 96181 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدي علي فرج عمرو -  270

 الصعيدي علي فرج علي/  ملك - سعد كفر - ثان تفتيش الماموريه:  بجهة ، مواشي

 سوبر عن 96289 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل مسعد محمد محمد -  271

 الصعيدي عبدالمهدي محمود/  ملك - االداريه النيابه شارع االولى المجاوره الرابع الحي الجديده دمياط:  بجهة ، ماركت

 ، بقاله محل عن 96303 برقم 20191028 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد محمد ميرفت -  272

 سليم جبر حسين محب/  ملك- الزرقا عبدهللا الخولي ميت:  بجهة

 عن 96076 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين عبدالفتاح محمد محمد محمد -  273

 زيان حافظ حسن رحاب/  ملك - فارسكور - الحوراني:  بجهة ، استرجي ورشه



 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

 تجاره عن 96168 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربير محمود مصطفى فرج -  274

 البربير عثمان مسعد صبرين/  ملك - مهلهل ارض السياله:  بجهة ، الموبليات

 ، تصدير عن 96081 برقم 20191003 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازي محمد حمدي احمد -  275

 مصطفى محمد يوسف هاله/  ملك - المتبولي شارع رابع قسم:  بجهة

 خضار عن 75788 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم ابراهيم شكري ايمن -  276

 بملكه - ا/53 رقم محل الجديد الجمله سوق - الجديده دمياط:  بجهة ، بالجمله وفاكهه

 عن 77357 برقم 20191002 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد عبده بكري انتصار -  277

 العباسي محمود محمود رمزي مجدي/  ملك - الناصريه:  بجهة ، مواشي حظيره

 ، بقاله عن 96141 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف عبدالفتاح زكريا تامر -  278

 المتبولي حسن شيماء/  ملك - 36 رقم عقار محسوب عزبه السنانيه:  بجهة

 عن 96144 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ابو علي الزكي محمد وليد -  279

 الكفراوي عبدهللا عبدهللا عبدهللا/  ملك سعد مستشفى امام - الشعراء:  بجهة ، موبليات معرض

 ، مالبس تجاره عن 96275 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده محمد محمد مراد -  280

 الجحر التابعي سيد سامي/  ملك - النيل كورنيش امتداد النيل كورنيش شارع اول قسم:  بجهة

 ، بقاله عن 96111 برقم 20191008 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عقل احمد السيد جمال نهاد -  281

 ( تعديل)  عرنسه محمد محمد احمد/  ملك - فارسكور:  بجهة

:  بجهة ، بقاله عن 96226 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صابر علي عوض وليد -  282

 سالمه المتولي عبده حسام/  ملك الخامس الحي 27 المجاوره 3 رقم محل - الجديده دمياط

 تصدير عن 96227 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لويزي محمد رمضان رمزي -  283

 رزقه فهمي ياقوت مظهر/  ملك الفتيات معهد شارع - االعصر - رابع قسم:  بجهة ،

 قطع تجاره عن 96235 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات هاشم حسني عيد -  284

 الدين شمس محمد احمد/  ملك - البطيخ كفر البطيخ كفر مركز:  بجهة ، مستعمله سيارات غيار

 عن 96242 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بصيله المهدي احمد السيد اشرف -  285

 المسلماني محمد محمد عزت/  ملك البحر شارع - العدليه:  بجهة ، موبليات صناعه

 عن 96288 برقم 20191027 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االلفي الشربيني االلفي محمد تامر -  286

 السنباطي عوض عوض ممدوح/  ملك - الصديق بكر ابو شارع السرو:  بجهة ، محمول وخدمات موبايالت تجاره

 مكتب عن 96274 برقم 20191023 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق علي ابراهيم خالد -  287

 بملكه - االرضي الدور 49 قطعه المركزيه المنطقه الجديده دمياط:  بجهة ، ومقاوالت هندسي

 ورشه عن 96166 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدي علي فاروق طه محمد -  288

 النجار عبدالدالي/  ملك - فارسكور - الحوراني:  بجهة ، اويما

 عن 95980 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلي محمود عزت محمود محمد -  289

 والده/  ملك الرحمن عبد شارع - رابع قسم:  بجهة ، االبلكاش تجاره

 تجاره عن 96186 برقم 20191016 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمص هاشم سمير احسان -  290

 الفتاح عبد توفيق محمد/  ملك الجمل صيدليه بجوار الحربي الشارع - اللحم عزبه:  بجهة ، جاهزه مالبس



 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

 تعبئه عن 96195 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فتوح علي قاسم احمد اشرف -  291

 فتوح علي قاسم احمد/  ملك - البهيدي شارع قاسم ارض اللحم عزبه:  بجهة ، غذائيه مواد

 53637 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محيسن علي محمد المتولي محمد محمد -  292

 شركه خلف العصاره حوض - اول قسم:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما حضانه عن

 اللواح مصطفى حسن مصطفى/  ملك المياه

 عن 96238 برقم 20191021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغني عبد جمعه محمد احمد محمد -  293

 الغني عبد النجا ابو حامد طاهر/  ملك الجديده السكه شارع - درغام الشيخ:  بجهة ، كهربائيه اجهزه تجاره

 برقم 20191028 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهنداوي المعاطي ابو محمد المعاطي ابو احمد -  294

 غانم رضوان نشوى/  ملك - هللا عبد الخولي ميت:  بجهة ، بالجمله المنزليه االدوات تجاره عن 96301

 صناعه عن 96324 برقم 20191030 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده ابراهيم ابراهيم عمرو -  295

 الكامل الحميد عبد محمود/  ملك البش حوض ناصر عزبه - الجنيدي ارض - ثالث قسم:  بجهة ، موبليات

 خضار بيع عن 96331 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد ابراهيم حلمي حماده -  296

 بملكه 5 عماره 6 مجاوره 4 حي 60 مبارك الجديده دمياط:  بجهة ، بالجمله وفاكهه

 توكيالت عن 96087 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان نصر محمد محمد -  297

 والده ملك - المحكمه مبنى بجوار سعد كفر:  بجهة ، غذائيه مواد وتوريدات تجاريه

 ورشه عن 96136 برقم 20191010 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العتباني محمد كامل ابراهيم ايه -  298

 والدها/  ملك - الحوراني:  بجهة ، موبليات نجاره

 تجاره عن 96120 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سحلول سعد ربيع ايمان -  299

 سحلول ياسين العطا ابو ياسين/  ملك - النهضه عزب:  بجهة ، موبليات

 بجهة ، مكتبه عن 96064 برقم 20191002 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم توفيق محمد نور -  300

 سالمه حسن نوره/  ملك - الغاب كفر: 

 حدايد عن 96108 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بليطه محمود احمد محمد -  301

 الهجرسي وماجده الهجرسي الدين عز ومدحت محمد/  ملك الكبير المسجد شارع - الزرقا:  بجهة ، وبويات

 عن 96126 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحان ابراهيم محمد محمود السيد -  302

 شعبان السيد محمد/  ملك - الزرقا - دقهله:  بجهة ، والفاكهه للخضار قطاعي تجاره

 عن 96148 برقم 20191013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي عبدالعظيم عبدالوهاب احمد -  303

 السوالم:  بجهة ، رخام تصنيع ورشه

 عن 96183 برقم 20191015 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموافي محمد الصديق بكر محمد -  304

 محمدين/  ملك بنات الفنيه الثانويه شارع - سعد كفر:  بجهة ، وزراعيه صلبه مخلفات وتوريدات وزراعيه صلبه مخلفات نقل مكتب

 راجح السيد محمد

 عن 96231 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطاريه محمد عبدالفتاح طارق -  305

 الفار محمد ابراهيم شريف احمد/  ملك - الزاويه شارع االولى االعصر رابع قسم:  بجهة ، تصدير

 مكتب عن 96244 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  العيوطي محمد بديع محمد -  306

 العيوطي محمد بديع بديع/  ملك - الخلفيه:  بجهة ، تصدير



 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

 كوافير عن 96251 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزاله ابو محمد علي نسمه -  307

 الفطايري رفعت محمد محمد/  ملك والتعليم التربيه مخازن شارع - اول قسم:  بجهة ، حريمي

 صناعه عن 96276 برقم 20191024 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن مصطفى علوان احمد -  308

 حسن محمد مصطفى علوان/  ملك - نجم ابو البساتين البطيخ كفر البطيخ كفر مركز:  بجهة ، موبليات

 مالبس تجاره عن 96272 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض احمد محمد احمد -  309

 الموافي صالح احمد علي/  ملك - رجب بقاله بجوار - درغام الشيخ:  بجهة ،

 عن 96256 برقم 20191022 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن الفتوح ابو طارق محمد -  310

 متفرع الشونه شارع اول قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد مكتب

 عبدالرحمن الفتوح ابو طارق/  ملك - السياله المطحن شارع من

 نقل مكتب عن 96327 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسي فوزي فوزي محمد -  311

 قضا علي محمد سعد سعد ثروت/  ملك البخاري كوبري - الزرقا:  بجهة ، بضائع

 مغسله عن 96219 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح رشاد محمد رشاد -  312

 العزبي عبدالحي احمد احمد/  ملك - 45/328 قطعه 28 المجاوره الخامس الحي الجديده دمياط:  بجهة ، مالبس

 مكتب عن 96192 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ليل احمد محمد محمود ايه -  313

 السيد محمد محمد مسعد/  ملك الكومي صيدليه بجوار - هنديه ابو ارض - ثالث قسم:  بجهة ، ديكور ومستلزمات اثاث توريدات

 النجيري

 تجاره عن 96198 برقم 20191016 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامي احمد محمد محمد -  314

 عتمان ابو محمد عبده/  ملك - العلويه عبدالرحمن شارع رابع قسم:  بجهة ، موبليات

 مركز عن 96205 برقم 20191016 فى قيد ، 25000.000  ، لهما رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم المرسي علي وفاء -  315

 البشوتي امين حامد دينا/  ملك - 41/328 قطعه الخامس الحي 28 مجاوره الجديده دمياط:  بجهة ، سيدات تجميل

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برقم 20191002 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   سفن مخلفات تجاره  ،  شركة   وشركاه الهندي حامد فتحي محمد -  1

 االول الطرف/  ملك مريم ارض - الرحمن عبد شارع - رابع قسم:  بجهة ، سفن مخلفات تجاره عن ، 96054

   مالها ،رأس   الحكوميه المنشأت ونظافه صيانه  ،  شركة(    سيرفس جاد)  وشريكته نجم المتولي جاد محمد -  2

 الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، الحكوميه المنشأت ونظافه صيانه عن ، 96058 برقم 20191002 فى ،قيدت 250000.000

 هللا عبد عوض محمد جالل/  ملك 46/40 قطعه السادسه المجاوره - الرابع

 96106 برقم 20191008 فى ،قيدت 40000.000   مالها ،رأس   مدرسيه ادوات مكتبه  ،  شركة   وشريكها ناصف هاجر -  3

 نجيد المتولي فوزي/  ملك التموين مكتب شارع - الزرقا:  بجهة ، مدرسيه ادوات مكتبه عن ،

 20191022 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس   طبيه تحاليل معمل  ،  شركة   وشركاها محمد رضوان محمود ياسمين -  4

 جمعه شلبي شلبي/  ملك 7 شقه الثاني الدور العلوي الكوبري بجوار - السنانيه:  بجهة ، طبيه تحاليل عملم عن ، 96266 برقم



 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

 سفن مخلفات شراء)  سفن مخلفات تجاره مكتب  ،  شركة   الهاللي عباس ناصر سامي وشريكه ابوعبده اسماعيل محمد احمد -  5

 ،(  سفن مخلفات شراء)  سفن مخلفات تجاره مكتب عن ، 96315 برقم 20191029 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس(   

 البطيخ كفر. م - مسلم محمود وفيق محمد/  ملك المرور شارع - البطيخ كفر:  بجهة

 برقم 20191028 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   موبليات صناعه  ،  شركة   وشركاه الغزالني السيد السيد محمد -  6

 الفار ابراهيم رشاد صديقه/  ملك القدس صيدليه بجوار الشرباصي شارع - اول قسم:  بجهة ، موبليات صناعه عن ، 96291

 برقم 20191008 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   اسنان تركيبات معمل  ،  شركة   وشركاه اللبان فتحي محمد هاني -  7

 اللبان محمد هاني/  ملك الجالء شارع من المتفرع حنا شارع 5 - اول قسم:  بجهة ، اسنان تركيبات معمل عن ، 96113

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20191001 تاريخ وفى ،   64739:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   تعديل)  العلمي سعد منصور شعبان   - 1

 نهائيا النشاط لترك 32912 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   25441:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصرفى طه  احمد يحيى   - 2

 نهائيا النشاط لترك 32925 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   82161:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف محمد محمد على   - 3

 نهائيا النشاط لترك 32927 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   92953:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلطان احمد محمد عزه   - 4

 نهائيا النشاط لترك 32915 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   41003:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فايد العزيزى مسعد طاهر   - 5

 نهائيا النشاط لترك 32921 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   92749:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر ابراهيم ابراهيم ليلى   - 6

 نهائيا النشاط لترك 32922 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   82546:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بشاي عزمي اميل هاني   - 7

 نهائيا النشاط لترك 32930 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   91480:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طرباي علي محمد علي   - 8

 نهائيا النشاط لترك 32929 بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   57580:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه يوسف السيد سامي محمد   - 9

 النشاط لترك 9683 رقم بالتأشير شطب  السجل



 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

 تم   20191002 تاريخ وفى ،   92994:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العنين ابو محمد المندوه احمد رامي   - 10

 نهائيا النشاط لترك 32920 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   81364:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكر علي عنتر اسماء   - 11

 نهائيا النشاط لترك 32931 رقم محو بأمر شطب

 تم   20191002 تاريخ وفى ،   42346:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل ابو المقصود عبد حسين على   - 12

 نهائيا النشاط لترك 32928 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   89921:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عبده فريد محمد   - 13

 نهائيا النشاط لترك 32926 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   56344:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  وهبه اللطيف عبد احمد احمد   - 14

 النشاط لترك 9636 رقم بالتأشير شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   44128:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجدى  المنعم  عبد ابراهيم  شاكر   - 15

 نهائيا النشاط لترك 32932 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   77417:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نمله حسن السالم عبد محمد وفاء   - 16

 نهائيا النشاط لترك 32934 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   56361:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بطيخ الرحيم عبد انور شنهاز   - 17

 نهائيا النشاط لترك 32939 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   70867:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طرابيه احمد محمود محمود   - 18

 نهائيا النشاط لترك 32937 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   80464:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج محمد الرازق عبد منى   - 19

 نهائيا النشاط لترك 32935 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   32090:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدموكى سالم ابراهيم محمود   - 20

 نهائيا النشاط لترك 32936 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   92866:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حمود محمد فرح حسن محمود   - 21

 نهائيا النشاط لترك 32940 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   62746:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج عبده السيد منى   - 22

 نهائيا النشاط لترك 32939 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   73528:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا جاب العزيز عبد احمد السيد   - 23

 نهائيا النشاط لترك 32938 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   85184:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البربير مصطفى زكريا محمد   - 24

 نهائيا النشاط لترك 34946 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20191009 تاريخ وفى ،   76265:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صبح صالح العزيز عبد العزيز عبد   - 25

 نهائيا النشاط لترك 32941 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   84452:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العتال احمد احمد كريم   - 26

 نهائيا النشاط لترك 32943 رقم محو بأمر شطب



 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

 تم   20191009 تاريخ وفى ،   82089:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكيكى ابراهيم مصطفي ابراهيم الرحمن عبد   - 27

 نهائيا النشاط لترك 32950 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   74079:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزيني محمد الفتاح عبد محمد   - 28

 النشاط لترك 9827 رقم التأشير بموجب االخر الرئيسي المحل الغاء تم  السجل

 تم   20191009 تاريخ وفى ،   84528:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رويزق عبده العزيز عبد الدين عصام   - 29

 نهائيا النشاط لترك 32945 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   33811:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البسيونى على  عوض  فتحيه   - 30

 نهائيا النشاط لترك 32947 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   20742:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصواف طه احمد ابراهيم   - 31

 النشاط لترك 9864 رقم التاشير بموجب االخر الرئيسي المحل الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   83712:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل السيد رزق عبدهللا   - 32

 نهائيا النشاط لترك 32348 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   76943:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغطاس محمد نبيل محمد   - 33

 9935 رقم التأشير بموجب االفرعي المحل الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   76943:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغطاس محمد نبيل محمد   - 34

 9935 رقم التأشير بموجب االخر الرئيسي المحل الغاء تم

 شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   73573:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحضري محمد محمد ايناس   - 35

 نهائيا النشاط لترك 32942 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   87335:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب احمد السيد مدحت   - 36

 نهائيا النشاط لترك 32953 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   56972:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هالل محمد صادق فتحيه   - 37

 نهائيا النشاط لترك 32951 رقم محو بامر شطب

 تم   20191013 تاريخ وفى ،   64982:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االتربي محمد العراقي السيد مصطفى   - 38

 نهائيا النشاط لترك 32955 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   87740:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ريحان محمد محمد سمير سامح   - 39

 نهائيا النشاط لترك 32954 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   57853:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدعدع السيد العزيز عبد هدى   - 40

 نهائيا النشاط لترك 32957 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   70984:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رضوان الشربيني محمد احمد   - 41

 نهائيا النشاط لترك 32956 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   85163:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ربه عبد السيد ربه عبد احمد   - 42

 نهائيا النشاط لترك 32958 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   94072:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم الشاذلي مجدي محمد   - 43

 نهائيا النشاط لترك 32949 رقم محو بأمر شطب  السجل



 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

 تم   20191015 تاريخ وفى ،   26397:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االطروش سليمان السعيد منصور عزيز   - 44

 نهائيا النشاط لترك 32959 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب  السجل شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   47202:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العلمى زكى محمد   - 45

 نهائيا النشاط لترك 32962 رقم محو بأمر

 شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   88689:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بركات العزيز عبد رمضان محمد   - 46

 نهائيا النشاط لترك 32961 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   40343:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البراوي علي الدين شرف   - 47

 نهائيا النشاط لترك 32965 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   87566:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جاد بولس كامل ايمان   - 48

 نهائيا النشاط لترك 32964 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   38576:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجحاوى رمضان عبدالرحمن   - 49

 نهائيا النشاط لترك 32963 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   60079:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غنيم محمد سادات مجدي   - 50

 االخر الرئيسي المحل اللغاء 10160 رقم بالتاشير شطب

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   92717:  برقم قيده قسب  ،  فرد تاجر  ،  شريف محمد محمد سامح   - 51

 نهائيا النشاط لترك 32967 رقم محو بأمر شطب

 تم   20191017 تاريخ وفى ،   95744:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدريني المكاوي محمود عزت ياسمين   - 52

 نهائيا النشاط لترك 32968 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   64693:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المليجي شهاب علي محمد محمد   - 53

 نهائيا النشاط لترك 32970 رقن محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   80182:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزفتاوي السالم عبد السيد محمد   - 54

 نهائيا النشاط لترك 32966 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   66027:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجب حسن محمد ابتسام   - 55

 نهائيا النشاط لترك 32969 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   51385:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البربير علي يونس سادات   - 56

 االخر الرئيسي المحل اللغاء 10203 رقم بالتأشير شطب

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   60673:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد يوسف الحليم عبد حمدي   - 57

 نهائيا النشاط لترك 32977 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   42172:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضر محمد محمد ساميه   - 58

 نهائيا النشاط لترك 32973 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   77338:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سريس علي طاهر حموده   - 59

 نهائيا النشاط لترك 32974 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   75371:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدر احمد احمد ايفان   - 60

 نهائيا النشاط لترك 32975 رقم محو بامر شطب



 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

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   79200:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيد يوسف محمد سعد محمد احمد   - 61

 نهائيا النشاط لترك 32976 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   30987:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سند مصطفى التابعى السيد   - 62

 نهائيا النشاط لترك 32979 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   64131:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المجيد عبد احمد جمعه احمد   - 63

 نهائيا النشاط لترك 32982 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   47634:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بركات حسن عبدالرحيم امانى   - 64

 نهائيا النشاط لترك 32980 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   69020:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سند مصطفى التابعي السيد   - 65

 نهائيا النشاط لترك 32979 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   77357:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرازق عبد عبده بكري انتصار   - 66

 10363 رقم بالتاشير الفرع الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   82767:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزيني مصطفى عبده حمدي عماد   - 67

 النشاط لترك 32981 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   85681:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فوده محمد ابراهيم سهير   - 68

 نهائيا النشاط لترك 32983 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   59513:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غازي عبده عبده احمد   - 69

 نهائيا النشاط لترك 32984 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   69666:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بربر حسن حسنى محمد   - 70

 نهائيا النشاط لترك 32985 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   72475:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حباطه محمود مسعد محمد   - 71

 نهائيا النشاط لترك 32987 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   85123:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  تقلو خليل خليل الدين صالح احمد   - 72

 نهائيا النشاط لترك 32986 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   88234:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  لقيه العزيز عبد بالل بهاء احمد   - 73

 10389 رقم بالتأشير االخر الرئيسي المحل الغاء تم  السجل

 تم   20191024 تاريخ وفى ،   66841:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشعراوى سليمان مصطفى مصطفى   - 74

 نهائيا النشاط لترك 32990 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   19056:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغزالنى السيد السيد   - 75

 للوفاه النشاط لترك 32991 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   88234:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  لقيه العزيز عبد بالل بهاء احمد   - 76

 10388 رقم بالتأشير الفرع الغاء تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   65608:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشرايدي حسن محمد محمد   - 77

 نهائيا النشاط لترك 32993 رقم محو بأمر شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   54412:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النادي ابراهيم محمد ايمن   - 78

 نهائيا النشاط لترك 32988 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   94823:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رشوان احمد عابد العريان   - 79

 نهائيا النشاط لترك 33012 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   85745:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والي محمد محمد محمد زياد   - 80

 نهائيا النشاط لترك 32992 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191027 تاريخ وفى ،   35337:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشناوى احمد حامد السعيد   - 81

 نهائيا النشاط لترك 32995 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191027 تاريخ وفى ،   76444:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد الشناوي عزت وليد   - 82

 نهائيا النشاط لترك 32996 رقم محو بامر شطب  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   45124:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرح عبده فاروق حسين   - 83

 10465 رقم التأشير بموجب الفرع الغاء

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   61947:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البيسي يوسف يوسف يوسف   - 84

 نهائيا النشاط لترك 32994 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20191028 تاريخ وفى ،   86573:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البدوي علي السميع عبد الحميد عبد   - 85

 نهائيا النشاط لترك 33001 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   69311:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طوق ابو مصطفى محمد هاني   - 86

 نهائيا النشاط لترك 32998 رقم محو بامر شطب  السجل

 تم   20191028 تاريخ وفى ،   86067:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن ابو محمود محمد مجدي محمود   - 87

 نهائيا النشاط لترك 33002 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   89598:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليفه الشربيني صبري امير   - 88

 نهائيا النشاط لترك 33004 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   51613:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طوق ابو مصطفى محمد هاني   - 89

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   48833:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خزام على احمد عاطف   - 90

 نهائيا النشاط لترك 33005رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   61268:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منيعم التابعي حسن علي   - 91

 نهائيا النشاط لترك 33009 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   33426:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شراره محمد احمد الرحمنعبد   - 92

 نهائيا النشاط لترك 33006 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   71697:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكر محمود صديق غيط   - 93

 نهائيا النشاط لترك 33017 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   53160:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ملوه ابو محمد محمد فايق محمد   - 94

 نهائيا النشاط لترك 33007 رقم محو بأمر شطب  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   47668:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجاج على محمد على   - 95

 نهائيا النشاط لترك 33008 رقم محو بأمر شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   66480:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مقلد السيد علي طه   - 96

 نهائيا النشاط لترك 33022 رقم محو بامر

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   83723:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشين السيد محمود محمد محمد   - 97

 نهائيا النشاط لترك 33015 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   48491:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المنير المتولى المتولى مجدى   - 98

 نهائيا النشاط لترك 33013 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   36300:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد  عباس ممدوح   - 99

 نهائيا النشاط لترك 33014 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   37370:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصلح محمد مسعد مسعد   - 100

 نهائيا النشاط لترك 33003 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   47668:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجاج علي محمد علي   - 101

 االخر الرئيسي الغاء تم

 تم  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   80184:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي السيد السيد رضا   - 102

 الفرع للغاء 10592 رقم التأشير بموجب النشاط الغاء

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   61110:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف الغنى عبد احمد اشواق   - 103

 نهائيا النشاط لترك 33010 رقم محو بأمر شطب  جلالس

  السجل شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   70053:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجمال لطفى على وليد   - 104

 نهائيا النشاط لترك 33019 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   61574:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرح عبده حامد حسن   - 105

 النشاط لترك 33016 رقم محو بامر شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  48784 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده ابو جمعه الجليل عبد السعيد -  1

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  95752 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهبه محمد ابراهيم عبده -  2

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  75284 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازي بدوي الشبراوي شريف -  3

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  93932 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قريع ابراهيم محمد السيد السيد -  4

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

,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  92358 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد الفضيل عبد رياض محمود -  5

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  95091 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصياد عثمان امين عيد -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس عديلت تم  20191002 ، تاريخ وفي  88671 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحلو احمد محمد محمد -  7

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  93906 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس محمد محمد احمد الحميد عبد -  8

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  83538 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه علي رجب رجب عمر -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  96065 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه عبدالحميد عبدالجليل شكري اسالم -  10

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

,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  62832 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البلقاسي ابراهيم محمد خليل -  11

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

,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  65506 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غراب سعد عيد محمد جمال -  12

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  55738 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزكي محمد مسعد طارق -  13

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  42040 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيد  ابراهيم  زكريا  يحيى -  14

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  96061 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طه علي عادل اشرف -  15

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  74836 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطاووس محمود محمود عادل سامح -  16

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  72376 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم محمود طه ماهر -  17

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  91972 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  برهام الهادي عبد النور ابو الهادي عبد عوض -  18

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  80656 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى السيد مصطفى جهاد -  19

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  65211 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امين طه عمرو محمد -  20

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  77782 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البقري احمد احمد البدوي السيد -  21

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

 رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  82929 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السودانى حبيب المولى عبد محمد السيد -  22

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  41078 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السلنتى ابراهيم المجيد عبد المجيد عبد -  23

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  62646 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطوه العيسوي علي محمد -  24

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  94941 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قضا محمد محمد السعيد احمد -  25

  جنيه  251000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  83602 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بازيد هللا عبد الحفني الحفني -  26

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  90543 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الريفي سليمان ابراهيم وليد -  27

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  74079 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزيني محمد الفتاح عبد محمد -  28

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  41066 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نجيد الشربينى عبده محمد -  29

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  67125 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العياشى محمد محمد محمد -  30

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  95401 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشبشيري احمد مصطفى السعيد عوض -  31

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  90016 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االالوي حسن ابراهيم كريم -  32

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  47137 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيد حموده مسعد السيد اشرف -  33

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

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  82179 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شالطه الهادي عبد السيد السيد -  34

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

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  92365 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البرمبالي الحسيني محمد خالد -  35

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

 المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  62255 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معروف بركات علي محمود طارق -  36

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

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  55661 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف المعطى عبد انور محمد -  37

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  80016 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس الشرباصي زكي خالد -  38

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  95934 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غنام محمد صالح محمد -  39

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  64680 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج علي المتولي رضا -  40

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  77976 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حافظ الجميل مداح هند -  41

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  50591 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محسن ابراهيم رمضان محمد -  42

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  72784 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حبيش السيد عادل السيد -  43

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  77003 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاشم محمد محمد معتز -  44

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  96097 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدير محمد انور سمير -  45

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  79127 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نواره العليم عبد حيدر ريهام -  46

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

,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  79999 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد فتحي مغاوري الحميد عبد -  47

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس ديلتع تم  20191015 ، تاريخ وفي  70448 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدالى طه على سالم -  48

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  91118 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نعمان يوسف رمضان محمد -  49

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

,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  92548 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعطي عبد ابراهيم عادل شريف -  50

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

 المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  78294 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصياد حسني المنعم عبد المنعم عبد -  51

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

  20191015 ، تاريخ وفي  78294 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الصياد جروب)  الصياد حسني المنعم عبد المنعم عبد -  52

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  79345 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نبهان صادق فتحي مكرم -  53

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  61023 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن محمد محمد الوهاب عبد -  54

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  67141 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد حسن جمال نادر -  55

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  63512 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عرام ابو مختار رأفت رامي -  56

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  94971 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مختار زاهر مختار السيد -  57

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  95002 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قضا محمد علي السعيد علي -  58

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

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  95477 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الموافي موسى محمد ابراهيم -  59

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

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  47497 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ريه المتولي السعيد بهجات زكريا -  60

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

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  96104 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرجان ابراهيم احمد ابراهيم -  61

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  70053 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجمال لطفى على وليد -  62

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  91149 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا جاب احمد محمود صبري عوض -  63

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  95976 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعفان محمد علي سنيه -  64

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  77361 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيد ابو تمام محمد محمد عفاف -  65

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

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  95125 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحملي حسن حسن حسن علي -  66

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

,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  77400 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصديق احمد وهبه فوزي محمد -  67

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  62620 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حرب محمد جالل محمد -  68

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  46321 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العدوى  شفيق  السيد  شفيق -  69

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  51385 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البربير علي يونس سادات -  70

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  96168 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البربير محمود مصطفى فرج -  71

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  57823 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسعد مصطفى ابراهيم سمير -  72

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  89075 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين جمعه كامل مجدي -  73

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  94919 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التراس الجواد عبد السيد مصطفى -  74

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

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  74184 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزفتاوي رئيف محمود محمد -  75

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

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  52576 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزفتاوي رئيف محمود محمد -  76

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

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  93702 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل عبده الحسيني عادل الحسين -  77

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  51945 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طرابيه عبده عوض محمد -  78

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  92187 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصاوي محمد محمد محمد مصطفى -  79

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  65358 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المتبولي وفيق السيد محمد -  80

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  94066 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  متولي الدسوقي عادل سمر -  81

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  63790 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  داود الوهاب عبد محمد الدين عصام مجدي -  82

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  91027 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين العزيز عبد مصطفى نجاة -  83

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  92487 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار عطا عبدالغفار منال -  84

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  36903 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى حسنين عبدالعظيم محمد -  85

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  72216 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شباره عبده شبان محمد -  86

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  96072 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمحسن محمد عبدالمحسن احمد -  87

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

,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  61932 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الباقي عبد السيد الحميد عبد السيد -  88

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير 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

,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  71202 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس ابو محمود الشافعي نصر -  89

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  81501 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم السيد محمد سمير -  90

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  72211 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد حامد ابراهيم حامد -  91

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  93382 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحسيني ابراهيم مجاهد مجدي -  92

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

,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  62827 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم الدسوقي كامل احيد شريف -  93

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  64649 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكفراوي عبده محمد شادي -  94

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  68399 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المناوي محمد فريد حلمي ماجده -  95

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  60913 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المر احمد الدين محي خليل -  96

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  70158 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شاهين محمد صالح احمد -  97

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  91916 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد رمضان خالد رمضان -  98

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

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  65437 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهدي ابو حسن مسعد اسالم -  99

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  67142 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جميل مسعد زكريا محمد -  100

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  92487 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار عطا عبدالغفار منال -  101

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  95479 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد اسعد عزت محمد -  102

  جنيه  65000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  85606 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد صالح نصر هدير -  103

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  80575 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى محمد الوهاب عبد حسن محمد -  104

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  51124 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجوجري اللطيف عبد هارون يحيي -  105

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 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,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  80099 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البش عوض البدرى وائل -  106

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  38114 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  الجالد مختار محمد ايمن -  107

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

 لتعدي تم  20191029 ، تاريخ وفي  38114 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتصدير واالستيراد البناء مواد لتجارة الجالد -  108

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

,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  95215 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ريحان محمد عباس غازي حسام -  109

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  55919 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفوله علي سالمه صابر -  110

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  96197 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غازي شعبان غازي ايمن -  111

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  70467 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصايغ احمد المنعم عبد نبيه عمرو -  112

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 96038    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر سليمان انيس ابراهيم -  1

  عويس السيد مسعد منصور/  ملك - الجديده البلد - السنانيه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 96051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغالي علي محمد خالد -  2

  الصباغ احمد مصطفى حسن/  ملك الشرباصي مسجد خلف - الشرباصي شارع - اول قسم ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 57531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ الدين جمال علي داليا -  3

  حافظ السيد الدين جمال علي علي/  ملك البدري مصنع بجوار البنك ارض امام - جريبه شط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 96041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار محمد حسن يحى -  4

 علي ابو حسن حسن احمد محمد/  ملك - البرجيسي مسجد بجوار السرو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 96040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يسن الفتاح عبد يسن الفتاح عبد -  5

  ندا السقا محمد رابحه/  ملك - الزرقا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 96044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه ابراهيم رزق نشوى -  6

  الغضبان محمد حسين حسن/  ملك الدين سيف - الزرقا ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 91761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده عبده عبده محمد -  7

  هللا عطا الشربيني المنعم عبد محمد السيد/  ملك - االستاد شارع - البرج عزبه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 96039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل ابراهيم حسن عبده -  8

  الغيطاني خليل سونه/  ملك - النهضه عزب ،:   الـتأشير



 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 20191001 تاريخ وفي 96043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الحميد عبد محمد ارزاق -  9

  الموافي احمد محمد/  ملك صالحه ابو زاويه شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 96046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا زكريا احمد الدين كمال -  10

  العوضي رضا محمد نهاد/  ملك المطري - الريسه الترعه شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 95988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريالي حسن حسن محمد -  11

  الدين عز علي احمد حمدي/  ملك - الناصريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 96045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبابي ابراهيم جاد رضا اسالم -  12

 رمضان ابو حمدي وائل/  ملك - حجازي شارع نافع المستشار شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 96050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدني محمد وحيد احمد -  13

  السعدني محمد محمد وحيد الرحمن عبد/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 77898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد العزيزي مسعد طاهر وائل -  14

 كيره السيد محمد انور محمد/  بملك - فارسكور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 96047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبوسي سعد المتولي شفيق -  15

 عبدالغني رجب محمد رمضان احمد/  ملك - استيل عامر بجوار البستان ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 96048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواس المتولي صالح سامح -  16

  جميل مسعد زكريا/  الملك -عتمان طريق - الباز مطعم شارع - العنانيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 82726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب ابو الحليم عبد محمد باسل -  17

 عبدالسالم السعيد رجب اشرف/  ملك - المعارض ارض الجديده السكه العنانيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 96049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه ابراهيم علي ابراهيم -  18

  غنا احمد محمد عيد/  ملك الجالء شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 96042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  جبل ابراهيم السيد ابراهيم معاذ)  والتصدير لالستيراد جبل -  19

 مهدي/  ملك 23/11 قطعه االولى المجاوره - الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001

  بركات عثمان رزق

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 96056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل مصطفى مصطفى محمد -  20

 صالح حسن ابراهيم علي/  ملك - المحمديه البحريه العزبه - البحريه االبراهيميه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 56344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه اللطيف عبد احمد احمد -  21

 ( االخر الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 56344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه اللطيف عبد احمد احمد -  22

  بملكه - الجديده السنانيه صيدليه اعلى العلوي الكوبري شارع - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 96060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب انيس نجيب محمد -  23

 البدري مصطفى علي منال/  ملك - الحربي الشارع - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 57531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ السيد جمال علي داليا -  24

  حافظ السيد الدين جمال علي علي/  ملك البدري مصنع بجوار البنك ارض امام - جريبه شط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 81502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شالطة المجيد عبد محمد منار -  25

 حبيب السيد مسعد رفعت/  ملك الجالء شارع - ثالث قسم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 96065    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالحميد عبدالجليل شكري اسالم -  26

  سليمان سليمان منير اماني/  ملك - السوق شارع الوسطاني ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 77357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عبده بكري انتصار -  27

  العباسي محمود محمود رمزي مجدي/  ملك - الناصريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 96063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل اليماني محمد محمد وليد -  28

 العز ابو محمد حمدي محمد/  ملك - سالم فرج عزبه الزرقا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 77357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عبده بكري انتصار -  29

 (الغاء)  العباسي محمود محمود رمزي مجدي/  ملك - الناصريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 80360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عوض الغريب عاطف ايهاب -  30

  محمد الغزالي محفوظ خالد/  ملك 155 رقم عقار المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 96057    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان خليل عبدالرحيم نجالء -  31

  المذين علي محمد محمد/  ملك - النشوه شارع العدليه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 83848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال العزيز عبد حامد العزيز عبد -  32

  البطيخ كفر. م - بملكه - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 96062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه االمام حسن حسن سمير -  33

 الغيطاني العربي اللسيد ابراهيم/  ملك - الصفا برج وزير ظيمعبدالع شارع اول قسم ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 96061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه علي عادل اشرف -  34

  الدالي حامد الغريبي ابراهيم/  ملك - حمام اوالد ،

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 78324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المناوي مجاهد راغب سامح والء -  35

 حبيب السيد مسعد رفعت مسعد/  ملك الجالء شارع - ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 96052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي سليمان عيد رامي -  36

  سالم ابراهيم الحليم عبد حمدي/  ملك 50/426 قطعه 236 المجاوره - الخامس الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 96055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمود محمد نهاد -  37

 b78 االول - غنيم السيد ابراهيم محمد/  ملك - الصياد مول النيل كورنيش شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 65427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو قنديل ابراهيم حسن -  38

  البطيخ كفر. م بملكه - الركابيه - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 96053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المي ابراهيم حامد عرفات طارق -  39

 الصديق السعيد علي زينب/  ملك - فارسكور العرب كفر ،:   الـتأشير وصف

:   أشيرالـت وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 96064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم توفيق محمد نور -  40

 سالمه حسن نوره/  ملك - الغاب كفر ،

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 83848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال العزيز عبد حامد العزبز عبد -  41

  البطيخ كفر. م - بملكه - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 57580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف السيد سامي محمد -  42

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   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 20191002 تاريخ وفي 96059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكسار محمد محمد كريم -  43

 الكسار محمد محمد/  ملك - بارتي بيتزا مدخل امام سرور ميدان اول قسم ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته احمد احمد هبه -  44

 محمد عبدهللا الفتوح ابو مصبح محمد/  ملك - الصياد مول - النيل كورنيش شارع اول قسم ،

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين عبدالفتاح محمد محمد محمد -  45

 زيان حافظ حسن رحاب/  ملك - فارسكور - الحوراني ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العريان محمد عيد طلعت عيد -  46

 البربري علي طه فرج السيد/  ملك - الوسطاني ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم محمد نبيه رضا نبيه -  47

 ليله احمد مصطفى احمد/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 85069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد علي نشات علي -  48

 هللا جاد علي نشات ومحمود وروضه وعلي محمد/  ملك 17/31 قطعه االولى المجاوره - االول الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

  احمد الشمندي فوزي وليلى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطري محمد حلمي نرمين -  49

 سالمه رجب جابر محمد/  ملك - 2 رقم شقه 8 رقم عماره طلعت شارع 8 االعصر رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقده السيد مصطفى فتحي ندا -  50

 البريشي عوض مهجه/  ملك - فارسكور البراشيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد محمد هشام -  51

 الكاشف لبيب محمد مرفت/  ملك - المطحن شارع السياله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد ابراهيم فريد السيده -  52

  منتصر ابراهيم يحيى عصام محمد/  ملك - السوالم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسن صالح حسن -  53

 حسن مسعد محمد/  ملك - للزجاج منتصر بجوار المحور شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف علي السيد يوسف نعيمه -  54

 النجا ابو ابراهيم جالل نعمه/  ملك - 11 عماره 2 رقم محل 60 مبارك 4 حي 1 مجاوره الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 96082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  قطامش الوفا ابو عبدالحميد داليا)  والمقاوالت للتجاره داليا مؤسسه -  55

 الوفا ابو عبدالحميد هشام/  ملك - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191003

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطامش الوفا ابو عبدالحميد داليا -  56

 الوفا ابو عبدالحميد هشام/  ملك - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 96089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بداللطيفع علي عبدالعزيز وائل)  الحكوميه للتوريدات درغام -  57

 عبداللطيف علي عبدالعزيز مها/  ملك - سعد كفر بندر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191003

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 94289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق فهمي محمد محمد -  58

  مصطفى المعاطي ابو المعاطي ابو محمد/  بملك - التموين مكتب بجوار العبيديه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 78168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقي محمد احمد احمد محمد -  59

  دسوقي احمد احمد احمد/  ملك - الغنيميه ،:   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 20191003 تاريخ وفي 78168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( تعديل) دسوقي احمد احمد محمد -  60

  دسوقي احمد احمد احمد/  ملك - الغنيميه ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا حسن حسن محمد -  61

  عبدالمجيد عبدالرحمن محمد يحيى/  ملك - العباسيه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 46938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشي الفتاح عبد فتحي ياسر -  62

  زعتر التابعي محمد حنان/  ملك البصايله - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقي احمد محمد عبده -  63

  البسيوني مصطفى عبده عزيزه/  ملك النورين ذو موبليات بجوار العفيفي ارض - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 74814    رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكرداوي خليل عصمت عادل -  64

  اللبان التابعي ومحمد يحيى/  ملك المنوره المدينه تقسيم - بورسعيد طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه رجب جابر محمد -  65

  الطرابيلي رفعت منى/  ملك - لالخشاب الفارسكوري بجوار عبدالرحمن شارع البصارطه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 46938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشي عبدالفتاح فتحى ياسر -  66

  زعتر التابعي محمد حنان/  ملك - البصايله - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس الدسوقي عبده امينه -  67

 احمد موسى عبدالحميد محمد/  ملك - الجديد الكاشف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد اسماعيل محمد -  68

  المنصوري محمد طاهر ماهر/  ملك المركزيه المنطقه 13 رقم قطعه 4 رقم محل - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن محمد عبدالمحسن احمد -  69

 الجود ابو احمد عبدالعظيم عزيز/  ملك - الرحامنه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  العز ابو امين حسن امين)  للمجمدات العز ابو -  70

 ريفالش محمد هدى/  ملك - نعمه ماركت سوبر خلف هيكل شارع السنانيه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازي محمد حمدي احمد -  71

 مصطفى محمد يوسف هاله/  ملك - المتبولي شارع رابع قسم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوراني عباس عبدالخالق الحوراني ايمان -  72

 القزاز علي محمد رشاد سامي/  ملك - المتميز الحي امام البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل رجب السعيد ماهر -  73

 بملكه - دقهله ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 51124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوجري اللطيف عبد هارون يحيي -  74

 بملكه - جعفر زكي احمد شارع - البلد وسط - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو طه سمير محمود -  75

  العنين ابو سمير واسامه ومحمد امل/  ملك العمومي الطريق - الخياطه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 96087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان نصر محمد محمد -  76

 والده ملك - المحكمه مبنى بجوار سعد كفر ،:   الـتأشير



 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 20191007 تاريخ وفي 96090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزاهد اماره درويش شروق -  77

  شوارب ابو احمد محمد ماجده/  ملك المصنع شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 96101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوي احمد اسعد اسالم -  78

 الدبسي محمد حسن هدى/  ملك - المتبولي مسجد بجوار رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 96094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصري طه محمد ناهد -  79

 حبيب السيد سعد سعيد/  ملك - عبدهللا الشيخ من متفرع فراج محمد شارع 2 فارسكور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 96095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالله علي محمد احمد رضا -  80

 الموجي محمد محمد سمر/  ملك - السماحه شارع  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 96091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل حسن العربي حسن -  81

 خليل محمد حسن العربي/  ملك - الفنار شارع البرج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 96099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي ابراهيم عاشور نصر -  82

  العوادلي السيد ابراهيم عاشور/  ملك - القديم شطا طريق - شطا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 49011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم  مرسى  محمد  هاشم  رضا -  83

 بملكه 29 عشه 65 شارع البر راس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 96093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطا ابو مخيمر جمال خالد -  84

 بملكه 23/10 محل الجمله سوق شطا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 96100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي الدسوقي سامي هيثم -  85

  الشبراوي رشاد محمد شاكر صبري/  ملك الوطني االمن خلف طلعت شارع االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 96102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشري عبدالحي احمد محمد -  86

 العشري عبدالحي عبدالحي احمد/  ملك - الصياد عثمان شارع السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 96092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب محمد احمد عبير -  87

  محمد هالل الشحات هالل/  ملك االول الحي - الثالثه المجاوره - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 96098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عوض ربه عبد ابراهيم احمد -  88

  العيله ابو علي علي حسن/  ملك - البطيخ كفر مدخل القديم المطار طريق - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 96103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحفيظ السيد الشحات -  89

 حجي عبده حسن دينا/  ملك - سالم صالح شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 95925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعر احمد صالح محمد -  90

  الشاعر احمد صالح احمد/  ملك - سعد كفر - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 96096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيشي اسماعيل عبده بالل -  91

 حبيشي السيد اسماعيل عبده/  ملك - السالم مسجد خلف - دمياط منيه اول قسم ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 96097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدير محمد انور سمير -  92

  بدير احمد محمد محمد انور/  ملك سالم صالح شالرع - اول قسم ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 96117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده السيد فتحي سمير -  93

  بملكه - 2 رقم محل 7 عماره الثاني الحي - الخامسه المجاوره - الجديده دمياط ،:   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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 96110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال ابراهيم ابراهيم منى -  94

 المحمديه السنه انصار جمعيه/  ملك - النيل جسر شارع الزرقا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 96116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعي فتحي عبدالرحمن امين -  95

 العناني الرفاعي مصطفى محمد/  ملك - البطيخ كفر - العلوي الكوبري اسفل البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 96104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان ابراهيم احمد ابراهيم -  96

  مرجان محمد فاروق اماني/  مكلك - الحديد السكه محطه خلف - الغاز كوبانيه شارع - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 96108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بليطه محمود احمد محمد -  97

  الهجرسي وماجده الهجرسي الدين عز ومدحت محمد/  ملك الكبير المسجد شارع - الزرقا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 96112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو احمد احمد ساهر -  98

 العنين ابو احمد احمد سامر/  ملك - البحر جامع امام التجاري شارع يوليو 23 شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 96107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالموني محمد علي علي -  99

 بملكه بشطا دمياط سوق شطا ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 96114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرجي عبدالمقصود احمد احمد محمد -  100

 خلف البدوي السيد هاني/  ملك - الزرقا عبدهللا الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 96109    برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، البيومي احمد عبدالهادي عزمي قدري -  101

 سريه محمد عوض عوض/  ملك - الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 96105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمر ابو عبده نبيل صدام -  102

 قمر ابو عبده نبيل/  ملك اللحم عزبه مسجد بجوار - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 95683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصديق هللا جاب محمد ابراهيم -  103

  العز ابو الغني عبد محمد اسماعيل/  ملك البطيخ كفر العز ابو عزبه البساتين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 96115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديل قصير طه مجدي عصام -  104

  الشعراوي عبدالقادر ابراهيم رغد/  ملك - السريع المنصوره طريق السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 96111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقل احمد السيد جمال نهاد -  105

 ( تعديل)  عرنسه محمد محمد احمد/  ملك - فارسكور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 60353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد البديع عبد محمود -  106

 العجز تحت مربع متر 100 ورشه 43 رقم هنجر 12 رقم ورشه باالثاث الجديده الصناعيه المنطقه - شطا ،:   الـتأشير وصف

 بملكه - والزياده

 تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 60353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  السالم عبد محمد البديع عبد محمود -  107

 تحت مربع متر 100 ورشه 43 رقم هنجر 12 رقم ورشه باالثاث الجديده الصناعيه المنطقه - شطا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 بملكه - والزياده العجز

 60353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل( )  السالم عبد محمد البديع عبد محمود)  والتصدير لالستيراد جبران -  108

 رقم هنجر 12 رقم ورشه باالثاث الجديده الصناعيه المنطقه - شطا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي

 بملكه - والزياده العجز تحت مربع متر 100 ورشه 43

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 60353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد البديع عبد محمود -  109

 العجز تحت مربع متر 100 ورشه 43 رقم هنجر 12 رقم ورشه باالثاث الجديده الصناعيه المنطقه - شطا ،:   الـتأشير وصف

  بملكه - والزياده



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 20742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصواف احمد ابراهيم -  110

 (  االخر الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنتر سعد نبيل تامر -  111

  السيد جاد فايق حنان/  ملك - الكنيسه شارع اخر النصارى غيط ،

 96127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الفتاح عبد محمود ابراهيم اسماء)  Asma Beauty Center سنتر بيوتي اسما -  112

/  ملك الصحيه الوحده شارع - الجديده السكه - درغام الشيخ ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي

  الفتاح عبد محمود ابراهيم

 تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاموسي المتولي عبداللطيف ربيع احمد -  113

  مجاهد علي عبدالعزيز محمد سعاد/  ملك - الجديد الكاشف الدين سيف ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم فتحي محمد عمرو -  114

 (  تعديل)  عرام ابو رجب ابراهيم يس احمد/  ملك مشرفه مدرسه خلف - السياله ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 59340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمريه عبده حسين عماد -  115

  قمريه عبده حسين حسين/  ملك 89 شارع 27 فيال - البر راس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سريه فتحي الحميد عبد محمد -  116

  العزب محمد محمد اشرف/  ملك الواحه مول امام - سرور ميدان - اول قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 57886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد المحسن عبد المحسن عبد السيد -  117

  بملكه - الضهره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعي محمد السعيد سامي طارق -  118

 الحنفي السيد السيد عبدالعزيز/  ملك - 61/318 قطعه 18 مجاوره الثالث الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سحلول سعد ربيع ايمان -  119

  سحلول ياسين العطا ابو ياسين/  ملك - النهضه عزب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس فيروز حمدي احمد -  120

 علي ابو محمد محمد البيومي/  ملك - الزرقا المياسره كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد محمود هشام محمد -  121

 الحسيني البدراوي رضا/  ملك الرابع الحي الثالثه المجاوره 43/43 قطعه 4،3 مرق محل - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

  سرحان

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفناوي محمد العظيم عبد محمد -  122

  البطيخ كفر.  م. راجح الحسيني ابراهيم زكريا/  ملك العلوي الكوبري بجوار - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين زين انور سمير محمد محمد -  123

 الدر ابراهيم محمد سادات سناء محمد/  ملك - النيل كورنيش شارع الصفوه برج اول قسم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوي ابراهيم عبدالرحمن عبده -  124

  خليل ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم/  ملك - عبدالمجيد كوبري السنانيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوي فتحي محمد محمود -  125

 البدالي عبدالغني فاديه/  ملك - الوليد بن خالد شارع - الزرقا ،:   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 20191009 تاريخ وفي 96118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد ابراهيم محمد اسالم -  126

  الصردي يوسف عادل/  ملك - العمومي السوق شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 90543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريفي سليمان ابراهيم وليد -  127

  والده/  ملك - االسماعيليه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان ابراهيم محمد محمود السيد -  128

  شعبان السيد محمد/  ملك - الزرقا - دقهله ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد الوهاب عبد حامد منى -  129

  شحاته خليل حسين هناء/  ملك بالزا السالم برج االستاد خلف - نافع المستشار شارع - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 74079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني محمد الفتاح عبد محمد -  130

  بملكه - فارسكور - الغنيميه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 74079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني محمد الفتاح عبد محمد -  131

 (  االخر الرئيسي المحل الغاء تم)  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 96124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد خاطر رمضان السعيد -  132

 والده ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 90543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريفي سليمان ابراهيم وليد -  133

  والده/  ملك - االسماعيليه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 96138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد احمد زينب -  134

  محمد ابراهيم احمد امال/  ملك 53/23 قطعه الثالثه المجاوره - الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 96140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور المتولي متولي محسن محمد -  135

  زهران عبده رفيق عصام/  ملك حافظ مواد عزبه - سعد كفر تفتيش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 96146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمود احمد عبير -  136

  فايد محمود احمد/  ملك 15 رقم محل النيل شارع - البر راس ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 91536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي ابراهيم اسماعيل سعد اسماعيل ياسر -  137

  الوهاب عبد الوهاب عبد صبري رفعت/  ملك 42/328 قطعه 28 المجاوره - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 95709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه محمد جابر اسالم -  138

  بملكه - الفيران كوم - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 96139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام عطيه عطيه احمد -  139

 بملكه فارسكور الشيوخ ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 96145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد عبدالحميد سعاد -  140

 عبدالمجيد عبدالعاطي منصور عبدالعاطي/  ملك - المحمديه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 80016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الشرباصي زكي خالد -  141

 ابراهيم احمد ابراهيم ابراهيم/  ملك الناصريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 96136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتباني محمد كامل ابراهيم ايه -  142

  والدها/  ملك - الحوراني ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 96137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السلسيلي رزق احمد وليد -  143

  سلمان هللا عطا ابراهيم ايمن/  ملك الغياتي مدرسه بجوار عارف السالم عبد شارع - ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 96143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب ابراهيم محمود ابراهيم -  144

  دياب محمد ابراهيم محمود/  ملك المضرب شارع من المتفرع الجديده المقابر شارع - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 55661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف المعطى عبد انور محمد -  145

  اسماك مطعم ونشاطه زيد ابو محمد/  ملك علوي االول الدور مصر مول - السادات مدينه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 96142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده عشماوي عنتر نبيله -  146

  محمد فايد الدين كمال هاني/  ملك - الوسطاني ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 96144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابو علي الزكي محمد وليد -  147

  الكفراوي عبدهللا عبدهللا عبدهللا/  ملك سعد مستشفى امام - الشعراء ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 96141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالفتاح ازكري تامر -  148

 المتبولي حسن شيماء/  ملك - 36 رقم عقار محسوب عزبه السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 95709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه محمد جابر اسالم -  149

  بملكه - الفيران كوم - السنانيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 96135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد السيد المعاطي ابو اسالم -  150

 سعيد المعاطي ابو السيد المعاطي ابو/  ملك - العباسي مسجد امام - النصارى غيط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 76943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغطاس محمد نبيل محمد -  151

 (  الفرع الغاء)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 76943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغطاس محمد نبيل محمد -  152

 (  االخر الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 76943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغطاس محمد نبيل محمد -  153

  برتخ يوسف اسماعيل بشرى/  ملك سرور ميدان اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 96147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فشور محمود طه زينب -  154

 االبحر السيد محمد محمود/  ملك - يوليو 23 شارع ثان قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غتمه ابو علي مصطفى سامي -  155

  ندا محمود محمد جيهان/  ملك الوفا ابو شارع - ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االتربي مجاهد رمضان محمد -  156

  احمد حسين الدين جمال زوز/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باز حمدا انور انور -  157

  باز السيد محمد/  ملك البصارطه ،

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 95980    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلي محمود عزت محمود محمد -  158

  والده/  ملك الرحمن عبد شارع - رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 95980    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلي محمود عزت محمود محمد -  159

  والده/  ملك الرحمن عبد شارع - رابع قسم ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي عبدالعظيم عبدالوهاب احمد -  160

 السوالم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا السعيد حسن محمد -  161

 ندا السعيد حسن السعيد/  ملك - العقاريه الضرائب بجوار - الدين صالح شارع ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هديهد شحاته زغلول محمد -  162

  حموده النور ابو جبر مصطفى/  ملك - الرحامنه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 86767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هديهد شحاته زغلول محمد -  163

  حموده النور ابو جبر مصطفى/  ملك - الرحامنه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا كرم محمد ربيع محمد -  164

 هللا كرم محمد ربيع رضا/  ملك - السرو ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجد ابو محمد المجد ابو شاديه -  165

  جبر مصطفى السيد ايهاب/  ملك للصرافه الجمهوريه خلف الجالء شارع - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 69062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده محمد الغريب جمال -  166

  بملكه -  اول قسم - نافع الرحيم المستشارعبد شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البري السعيد حامد عبده حامد -  167

  محمد موسى محمد مديحه/  ملك االمل صيدليه خلف - التحرير شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا مسعد محمد السيد دعاء -  168

  البدراني الدسوقي ابراهيم/  ملك رشدي شارع - رابع قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور بهجات منصور منصور حسام -  169

 عبدالتواب بدري رمضان محمد/  ملك - السرو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف طه عبدالرحمن ماجد -  170

 غانم علي الحديدي علي/  ملك - الروضه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المي موسى محمد محمد وليد -  171

  البردويلي الفتوح ابو المعاطي ابو عطا/  ملك العرب كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االجدر السيد محمد السيد -  172

  السيد الشافعي السيد/  ملك - الزرقا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 69062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده محمد الغريب جمال -  173

  بملكه -  اول قسم - نافع الرحيم المستشارعبد شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم يوسف نصر سويلم نصر -  174

  يوسف نصر سويلم/  ملك الغاب كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيشع ابو محمد عبدالواحد نضال -  175

 اسماعيل السيد رزق عبدهللا/  ملك - 31/61 القطعه 1 رقم محل االولى المجاوره الرابع الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 96163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي المرسي عبدهللا صالح عبدهللا -  176

  ابراهيم بكر محمد اكرام/  ملك - االخالص مسجد بجوار البحر شارع - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 96168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير محمود مصطفى فرج -  177

  البربير عثمان مسعد صبرين/  ملك - مهلهل ارض السياله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 75644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المساوي ياسين السعيد ياسر -  178

  فيصل - فيصل الملك شارع من خاطر حسين شارع 3 بالعقار الراضي المدخل شمال 3 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 75644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المساوي ياسين السعيد ياسر -  179

  لفيص - فيصل الملك شارع االرضي الدور 89 بالقطعه 12 محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 96173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس محمد ابراهيم ربيع محمد -  180

 شميس محمد ابراهيم ربيع/  ملك - ورزوق كرم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 96170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شليوه السيد رزق عبدالرحيم وليد -  181

 مخاريطه عبدالهادي عبدالحميد عبدالهادي/  ملك - 5 محل 156 قطعه المركزيه المنطقه الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 75788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم شكري ايمن -  182

 بملكه - ا/53 رقم محل الجديد الجمله سوق - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 96169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي التابعي حسني محمد -  183

 شلبي السيد عبده جالل محمد/  ملك - الجالد ارض االعصر رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 72784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيش السيد عادل السيد -  184

 بملكه - الجمل تقسيم - المنيا سكن حوض والسياله محب بناحيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 96167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين خير محمدين حمدي محمد -  185

 السناني مسعد محمد السيد/  ملك اسكندر ابو مطعم بجوار العمومي المحور - السياله ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 75788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم شكري ايمن -  186

   بملكه - ا/53 رقم محل الجديد الجمله سوق - الجديده مياطد ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 96174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر حسن مدحت خالد -  187

 فاضل علي علي علي/  ملك - الكحيل البطيخ كفر البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 96172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد محمد الدين ضياء -  188

 عوض انعام محمد محمد رباب/  ملك - الشيوخ ميت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 96164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم السيد محمد مسعد -  189

  تفاحه ابراهيم السيد سليمان عايده/  ملك - الضهره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 96165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجيري درويش جاد العربي -  190

  الشرباصي علي فاطمه/  ملك - الغنيميه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 96171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف حسن احمد احمد عادل -  191

  مصطفى محمد عبدالسميع نبيله/  ملك - العباسيه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 96166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي علي فاروق طه محمد -  192

 النجار عبدالدالي/  ملك - فارسكور - الحوراني ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 65427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو قنديل ابراهيم حسن -  193

 بملكه الركابيه البطيخ كفر ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 96175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسقالني الدسوقي محمد جمال عمرو -  194

 والده/  ملك المرابعين - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20191015 تاريخ وفي 96178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راجح محمود محمد يحيى طارق)  للمقاوالت الراجح -  195

 عبدهللا حنفي الظوغلي عالء/  ملك - كول مبارك مدرسه مقابل 70 شارع الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 96179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراعي خليل محمود محمد -  196

  الراعي ابراهيم خليل محمود/  ملك - الغوابين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 84856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالية ابو مسعد عمر محمد -  197

 عاليه ابو خليل مسعد عمر احمد/  ملك - 11 ع 59 ش البر راس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 96176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعي ابراهيم جمعه حسن -  198

  والده ملك - الهواشم البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 96180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيري فريد طاهر ابراهيم -  199

 التمامي صالح ومحمد وليد/  ملك - 1 رقم محل 3 محاوره 4 حي الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 96181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي علي فرج عمرو -  200

 الصعيدي علي فرج علي/  ملك - سعد كفر - ثان تفتيش الماموريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 96190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المناوي زكي محمد حاتم زكي -  201

  عزيز عبدالحميد زكريا عالء/  ملك - الزرقا - السرو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 96012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم علي جالل الباقي عبد -  202

  السعدني السيد بسيمه/  ملك - الرياض - الدولي الطريق - البطيخ كفر ،   :الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 92660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل محمد متولي علي -  203

 البيلي محمد عبده ومحسن محمد/  ملك 10/32 قطعه - الصناعيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 96177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرنسه راغب احمد طه -  204

 عرنسه راغب احمد اشرف/  ملك البرش ارض - السياله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 96182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولي حسن طه طلحه -  205

  الخولي العال عبد طه حسن طه/  ملك السالم مسجد بجوار - الخولي حاره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 96183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافي محمد الصديق بكر محمد -  206

  راجح السيد محمد محمدين/  ملك بنات الفنيه الثانويه شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب محمد احمد العابدين زين -  207

  سليمان حسن زاهيه/  ملك الغني عبد الشهيد مسجد بجوار - السنانيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي احمد محمد محمد -  208

 عتمان ابو محمد عبده/  ملك - العلويه عبدالرحمن شارع رابع قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب الشحات عبدالمتعال اسالم -  209

 النجار محمد رزق عبدالحميد نسيم/  ملك - الغاب كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازي شعبان غازي ايمن -  210

 ابراهيم غازي شعبان غازي/  ملك - سعد كفر تفتيش ،:   الـتأشير



 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

 تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد علي هللا عبد السيد العاطي عبد -  211

  الخالق عبد محمد الخلق عبد نوره/  ملك السوق عزبه طريق ناصر شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم المرسي علي وفاء -  212

 البشوتي امين حامد دينا/  ملك - 41/328 قطعه الخامس الحي 28 مجاوره الجديده دمياط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف احمد السيد ابراهيم ايمان -  213

  حجازي احمد النصر سيف رضوان/  ملك المؤمن عبد عزبه العروبه حي - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف حسن محمد محمود -  214

  رجب احمد الحميد عبد احمد/  ملك 53/43 قطعه - الثالثه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوق ابو السعيد محمد كريم -  215

  عمر احمد احمد محمد/  ملك - استاكوزا خلف الحربي الشارع رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هويدي هويدي جمال ابراهيم -  216

  شالطه ابراهيم سعد خالد ساره/  ملك 68/13 الرابع الحي الثالثه المجاوره - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشري احمد سيد ابراهيم احمد -  217

 عيد علي مصطفى تامر/  ملك - الكبير الجامع بجوار الخياطه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فتوح علي قاسم احمد اشرف -  218

 فتوح علي قاسم احمد/  ملك - البهيدي شارع قاسم ارض اللحم عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكري محمد احمد السيد بدريه -  219

  الموجي عبده فوزي محمد/  ملك 54/117 قطعه الثالث الحي 17 المجاوره - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسي محمد زكريا يحيى -  220

 السيسي محمد زكريا مروه/  ملك - السياله طريق اول السياله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي علي محمد محمد -  221

 اللضام مختار مصطفى حنان/  ملك - الجديد الموقف بجوار السريع الطريق - سعد كفر بندر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه احمد محمود محمود -  222

 المغالوي محمد الحفني ايمن/  ملك - الشبطاني من متفرع االول سعيد شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمص هاشم سمير احسان -  223

  الفتاح عبد توفيق محمد/  ملك الجمل صيدليه بجوار الحربي الشارع - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي زكي عبدالسالم السيد -  224

 عبدالمقصود السادات حلمي/  ملك - الحوراني ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليل احمد محمد محمود ايه -  225

  النجيري السيد محمد محمد مسعد/  ملك الكومي صيدليه بجوار - هنديه ابو ارض - ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 88686    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب جابر محمد جابر -  226

 عبدالحميد ابراهيم العشري سامح/  ملك - غرب جمصه - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد ماجد ضياء -  227

  الدر محمد سادات سناء محمد وفاء/  ملك الشكمان بجوار - السنانيه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالي عبده محمد احمد -  228

  رابع قسم - اللبان رخا محمد/  ملك الكليه شارع - االعصر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد ابو مسعد المرسي هانم -  229

  الزفتاوي السالم عبد السيد السالم عبد/  ملك الزفتاوي كافتريا خلف - الملح شط ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 96189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان رمضان محمد نصحي هللا عوض -  230

  منعم محمد السيد فؤاد زينب/  ملك العمال عزبه - السنانيه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 96214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غندر احمد فتحي خالد -  231

  غندي احمد فتحي محمد/  ملك - مالسال مسجد امام الغاز مستودع شارع - الشعراء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 96219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح رشاد محمد رشاد -  232

 العزبي عبدالحي احمد احمد/  ملك - 45/328 قطعه 28 المجاوره الخامس الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 88542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسب علي كامل سيد -  233

  البراوي عوض سعد عاصم/  ملك النشاط لخدمه تابع مخزن التل شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 96210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلح السيد حمدي احمد -  234

  البطيخ كفر. م صقر السالم عبد السالم عبد اسعد/  ملك النجارين - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 96209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوموسى احمد محمد احمد -  235

 موسى ابو محمد احمد محمد/  ملك - عبدالقادر مسجد بجوار السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 96218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم الحسيني محمد -  236

  المشد الحكيم عبد الوهاب عبد سهام/  ملك 169 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 60079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد سادات مجدي -  237

 (  االخر الرئيسي الغاء)  ،:   الـتأشير

,  نوانالع تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 79832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد ابراهيم المحسن عبد محمد -  238

  عوض الشحات محمد سماره/  ملك 4-133-36 قطعه السادسه المجاوره - الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 95571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنشي احمد احمد داليا -  239

 وسمته ج 10000 ماله وراس موبليات تجاره ونشاطه السادسه المنطقه 123 بلوك المأمون حسن شارع -نصر مدينه ،:   الـتأشير

 السرايا التجاريه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 96212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدي محمد نبيل محمد -  240

  بملكه - المداحين شارع من الفاتح عطفه شارع - دمياط منيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 96208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور محمد الدسوقي ابراهيم تامر -  241

 الجندي السيد العربي/  ملك - الكنيسه شارع الجنيدي ارض اول قسم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 77361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو تمام محمد محمد عفاف -  242

  تمام محمد محمد وليد/  ملك سعد كفر - المنازله كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 88542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسب علي كامل سيد -  243

  البراوي عوض سعد عاصم/  ملك النشاط لخدمه تابع مخزن التل شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 96215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابو احمد محمود محمد حسانين -  244

  عبدالجواد نشأت محمود طارق/  ملك - الغاب كفر ،:   الـتأشير 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

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 79553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال مصطفى الهادي عبد ناديه -  245

  الرفاعي الحكم عبد ياسر/  ملك الزرقا - المياسره كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 96216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين الشبراوي نعمان نجوى -  246

 جمعه خليل يونس عبدهللا/  ملك - بالسياله المحليه الوحده امام الترابي الطريق السياله ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 96213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فياله شعبان رمضان عبدالرحمن -  247

 فياله شعبان رمضان/  ملك - المزرعه شارع الرطمه قريه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 34609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوق ابو رجب السعيد طارق -  248

 بملكه كافيار مطعم امام - الشعراء ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 96217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو علي الهادي عبد مصطفى محمود -  249

  بملكه - الناصريه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 34609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوق  ابو  رجب السعيد  طارق -  250

 موبليات تصنيع ونشاطه - بملكه كافيار مطعم امام - الشعراء ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 96211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور علي يحيى -  251

  منصور علي يحيى ساميه/  ملك - البلد جمصه البطيخ كفر مركز ،

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 95935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفيره الشربيني احمد محمد احمد -  252

  صغيره احمد محمد شفيق/  ملك - الجديد الكاشف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 96223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرب جاد عربي محمد رشا -  253

  السيد ابراهيم اعتماد/  ملك - سعد كفر - سليمان كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 96224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بكر فراج عبدالفتاح -  254

 عبدالمعطي عبدالجواد مسعود/  ملك - عفان بن عثمان شارع السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 28109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى محمد حسنيه -  255

  السيد السيد محمد جمعه/  ملك الرابع الحي السادسه المجاوره - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 96229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده عبده محمد ياسر -  256

 فوده عبده محمد اسعد/  ملك - الملقا شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 96231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطاريه محمد عبدالفتاح طارق -  257

 الفار محمد ابراهيم شريف احمد/  ملك - الزاويه شارع االولى االعصر رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 96222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي حبيب محمد احمد -  258

  يسىع مصطفى حماده/  ملك المعاصر بجوار سرور ميدان - التحرير شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 96230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد فهمي احمد محمود -  259

 فوده محمد احمد/  ملك - الفنار شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 96226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر علي عوض وليد -  260

  سالمه المتولي عبده حسام/  ملك الخامس الحي 27 المجاوره 3 رقم محل - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 96227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لويزي محمد رمضان رمزي -  261

  رزقه فهمي ياقوت مظهر/  ملك الفتيات معهد شارع - االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 96232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهري عليوه عليوه رمزي -  262

 الغريب الشربيني عبدالمجيد محمد/  ملك - العرب كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 53637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محيسن علي محمد المتولي محمد محمد -  263

  اللواح مصطفى حسن مصطفى/  ملك المياه شركه خلف العصاره حوض - اول قسم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 53637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محيسن علي محمد المتولي محمد محمد -  264

  حضانه ونشاطه اللواح مصطفى حسن مصطفى/  ملك المياه شركه خلف العصاره حوض - اول قسم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 96233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبيه ابراهيم محمد محمد وائل -  265

 قوره الفتوح ابو مدكور احمد/  ملك - سعد كفر - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 96221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبده محمد توفيق ربيع)  العامه للمقاوالت التوفيق مكتب -  266

 عبده محمد توفيق ربيع احمد/  ملك - زرقاال عبدهللا الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191020
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,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 93702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبده الحسيني عادل الحسين -  323

  خليل عبده الحسيني عادل/  ملك - فارسكور - البراشيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 94267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عثمان حمدي محمد -  324

 االلفي حسن ايمن حسن/  ملك نافع الرحيم عبد شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 96256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن الفتوح ابو طارق محمد -  325

 عبدالرحمن الفتوح ابو طارق/  ملك - السياله المطحن شارع من متفرع الشونه شارع اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 96261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلهول موسى بركات احمد -  326

  حسان علي فتحي/  ملك علوي الثاني بالدور 9/7 رقم محل العمومي بالسوق التجاري حسان مول - البر راس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 96267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله محمد السيد محمد -  327

 حافظ السيد احمد/  ملك - الميناء غرب السنانيه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 77773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل القادر عبد رشاد محمد محمد احمد -  328

  صقر احمد محمد محمد احمد/  ملك - الحوراني ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 65198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزة سليمان سمير محمد -  329

 بملكه - الشرقاويه الترعه شارع - الشعراء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 96273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نزهه اسماعيل ابراهيم احمد -  330

 سليمان حامد عبدالرازق اسامه/  ملك - ميناءال طريق البطيخ كفر البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 96271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو فتحي محمود احمد -  331

  العنين ابو فتحي محمود علي/  ملك المياسره كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 89673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوي الرحمن عبد فتحي محمد -  332

  بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه 44 رقم بالهنجر 21 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 89673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوي الرحمن عبد فتحي محمد -  333

  بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه 44 رقم بالهنجر 21 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 96274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق علي ابراهيم خالد -  334

 بملكه - االرضي الدور 49 قطعه المركزيه المنطقه الجديده دمياط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 79016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد الغني عبد حسن عالء -  335

 عطا احمد ابراهيم سمير محمود/  ملك حماده شارع - غالب ابو ميت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 79016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد الغني عبد حسن عالء -  336

  عطا احمد ابراهيم سمير محمود/  ملك حماده شارع - غالب ابو ميت ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 77773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل القادر عبد رشاد محمد محمد احمد -  337

  صقر احمد محمد محمد احمد/  ملك - الحوراني ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 96275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمد مراد -  338

 الجحر التابعي سيد سامي/  ملك - النيل كورنيش امتداد النيل كورنيش شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 56570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محمد العاطى عبد محمد -  339

  طه محمد العاطي عبد/  ملك سعد كفر - الرزق ام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 96272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض احمد محمد احمد -  340

 الموافي صالح احمد علي/  ملك - رجب بقاله بجوار - درغام الشيخ ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 96281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عابدين كامل عبدالنبي حسام -  341

 سليم عبدالفتاح مصطفى السيد/  ملك - الكبير شارع الوسطاني ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 64078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضي حامد محمد سعيد -  342

 موبليات تجاره)  زيان احمد السيد الدين عز زينب/  ملك - فارسكور الحوراني ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 64078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضي حامد محمد سعيد -  343

 زيان احمد السيد الدين عز زينب/  ملك - فارسكور - الحوراني ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 96280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته ابو صالح سالم احمد -  344

 الشهابي مصطفى عبدالعظيم امال/  ملك - شحاته عبدالغني بجوار السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 79990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه المغازي محمد ماجده -  345

 ميكانيكيه نجاره ورشه - النجار مصطفى احمد احمد/  ملك - الكبرى سعاده ابو ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 88234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لقيه العزيز عبد بالل بهاء احمد -  346

 االخر الرئيسي الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 88234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لقيه العزيز عبد بالل بهاء احمد -  347

 الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 96264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضي السيد العوضي سامي -  348

 الفار ابراهيم السعيد ربيع/  ملك - الوسطاني ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 96279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المشد حمدي مصطفى احمد -  349

 الزيات عبده عزت احمد/  ملك - النزهه شارع 9 البطيخ كفر البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 64078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضي حامد محمد سعيد -  350

 زيان احمد السيد الدين عز زينب/  ملك - فارسكور الحوراني ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 96277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبه المتولي السيد هناء -  351

 تعيلب مسعد احمد/  ملك الشرطه مركز بجوار اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 30207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتال عبده السعيد السيد -  352

 بملكه 7 محل 101 سوق البر راس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 79990    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، طه المغازي محمد ماجده -  353

 النجار مصطفى احمد احمد/  ملك - الكبرى سعاده ابو ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 96247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاليلي ابراهيم ابراهيم رشدي -  354

 بملكه السمك سوق شارع البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 96278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوي عوض حسين عبدالبديع -  355

 عوض محمد زكي عماد/  ملك - نجيب محمد شارع - سعد كفر بندر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 96247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاليلي ابراهيم ابراهيم رشدي -  356

 بملكه السمك سوق شارع البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 96276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مصطفى علوان احمد -  357

 حسن محمد مصطفى علوان/  ملك - نجم ابو البساتين البطيخ كفر البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 96264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضي السيد العوضي سامي -  358

 الفار ابراهيم السعيد ربيع/  ملك - الوسطاني ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 30207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتال عبده السعيد السيد -  359

 بملكه 7 محل 101 سوق البر راس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 63609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل محمد فوزي هيثم -  360

  الفار االمام اللطيف عبد ممتاز/  كمل - جريده ابو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 96285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوالقي محمد التابعي ياسر -  361

  بملكه - موسى مسجد خلف موسى حوض البحر غيط - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 63609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل محمد فوزي هيثم -  362

  الفار االمام اللطيف عبد ممتاز/  ملك - جريده ابو ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 96286    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ترك طه محمد ياقوت احمد -  363

  ترك محمد ياقوت يحيى/  ملك البدري شارع زاهر فكري شارع - ثان قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 54630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام السالم عبد مصطفى محمد فايز -  364

  عزام مصطفى السيد/  ملك العزازمه - الرحامنه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 96287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والي محمد رجب رجب -  365

  الفضل ابو فتحي نجوان/  ملك للسيراميك القطان خلف - شطا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 91510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاويش احمد مسعد احمد -  366

  العدوي الحسنين الرحمن عبد/  ملك - زاهر اسعد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 96282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم ابراهيم اصالن مصطفى -  367

  عوض محمد محمد فاتح/  ملك بورسعيد شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 96284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد السيد محمد السيد محمد -  368

  البطيخ كفر. م غانم ابراهيم حامد اسماعيل/  ملك - الجديده المحطه - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 96283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراويه احمد السيد السيد عادل -  369

  كراويه حسن هالل سمير/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل مسعد محمد محمد -  370

 الصعيدي عبدالمهدي محمود/  ملك - االداريه النيابه شارع االولى جاورهالم الرابع الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومي سعد رمضان محمد -  371

 البيومي سعد ورمضان عامر احمد مجدي/  ملك - مول الصياد النيل كورنيش شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 34479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويدى  رمضان  شعبان -  372

  بملكه - االسمر مخبز بجوار ازمل قهوه بجوار قبه ابو حوض - السياله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 70158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمد صالح احمد -  373

  شاهين ابراهيم محمد صالح/  ملك - سعد كفر - السوق عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد محمد ميرفت -  374

 سليم جبر حسين محب/  ملك- الزرقا عبدهللا الخولي ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد احمد سمير احمد -  375

 العدوي عبدالفتاح زكريا نعمت/  ملك - الثاني الحي مركز 36 رقم قطعه 7 رقم محل الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مصطفى فاروق اميره -  376

  جاد بولس كامل ايمان/  ملك 6 رقم محل 29 عقار الثاني الحي مركز - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عبدالفتاح ريهام -  377

 البيلي محمود احمد عابد/  ملك - سعد كفر - البنك عزبه الوسطاني ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو السيد السيد بالل -  378

  السعود ابو السيد محمد محمد/  ملك - الشعراوي مقهى خلف عبده محمد شارع ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المساوي السعيد ياسر سامر -  379

 احمد ومنى ومحمد وعمرو وهاني هللا عبد ابو عبده فاتن/  ملك الرحمه مسجد مقابل خالد ابو جزاره بجوار - البر راس ،:   الـتأشير

  الموجي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحميد عبد فاروق زيدان -  380

  السيد الحميد عبد فاروق رمضان/  ملك شحاته كفر - االلفي عزبه - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 93340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر عبدالجواد علي عنتر -  381

  الجواد عبد علي عنتر احمد/  ملك السرو - الزرقا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطب صابر رضا احمد -  382

  سليمه محمد زاهر محمد عصمت/  ملك - الغاب كفر - سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف محمد جسن مسعد -  383

  بملكه - مهلهل ارض - السياله ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحضري العزيز عبد صابر العزيز عبد -  384

  البطيخ كفر. م الحضري صابر العزيز عبد صابر/  ملك الميناء طريق - البساتين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب احمد عبدالعزيز محمد -  385

 العفيفي محمد علي خالد/  ملك- 136 رقم العقار 83 شارع البر راس ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي عبدالمجيد فوزي هاني -  386

  زيدان محمد حمد سلمى/  ملك - العلوي الكوبري بجوار المطار طريق البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنداوي المعاطي ابو محمد المعاطي ابو احمد -  387

  غانم رضوان نشوى/  ملك - هللا عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 45124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرح فاروق حسين -  388

 (  الفرع الغاء)  ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 91916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد رمضان خالد رمضان -  389

 محمود حسن عبدالسميع لمياء/  بملك - سعد كفر التوفيقيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط علي محمود حماده -  390

 والده بملك الميناء طريق البطيخ كفر البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 51613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوق ابو محمد هاني -  391

  2010/5/5 في 2874 برقم المودع االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 96111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقل احمد السيد جمال نهاد -  392

 ورده ابو احمد السيد مختار عطا محمد/  ملك - المصنع شارع عظمه ابو كفر فارسكور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 96307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعي حسانين حسانين محمد -  393

  الدبسي احمد شحاته سهام/  ملك اليتيم كفاله خلف - الشعراء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 94417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالي السالم عبد السالم عبد عمار -  394

  بيومي محمد ابراهيم امين/  ملك الميناء طريق - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 96312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزير السيد ابراهيم سعد -  395

 براوي المتولي محمد منصور/  ملك - المحكمه شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 90501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابو مسعد شبان ابراهيم -  396

  علي ابو السيد محمد نورا ملك - السياله ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 96314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المندوه حامد احمد احمد -  397

  العساس محمد احمد علي/  ملك 57 القطعه رقم الرابعه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 96311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعي السيد طاهر ياسر -  398

  عيسى عبدالغفار السيد/  ملك - الجديده دمياط مدخل 6 عزبه - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 96313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعر الصديق المتولي رجوى -  399

  داود احمد طه/  ملك - المحطه شارع - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 96310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى المعاطي ابو سعد سعد -  400

  النجا ابو المجيد عبد محمود/  ملك مصر بنك بجوار - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 90501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابو مسعد شبان ابراهيم -  401

 علي ابو السيد محمد نورا/  ملك - السياله ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 96309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزميتي السيد احمد احمد محمد -  402

  الزميتي احمد محمود احمد/  ملك - الضهره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 96308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط محمد امين محمد -  403

 عيسى يحيى عبده/  ملك - التحرير شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 96319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حيزه محمد رزق نجاح اسالم -  404

 والده بملك 1 حي 1 مجاوره الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 96322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  نورالدين عبده رضا محمد محمد)  الدين نور محمد ماركت -  405

 عاشور السيد ابراهيم علي/  ملك - المحور طريق الملح شط ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191030

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 95215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريحان محمد عباس غازي حسام -  406

 شاهين موسى عيد منى/  بملك - االسماعيليه سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 96318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد جمال محمد عبدالتواب محمد -  407

 شوشه عباس فتحي محمد ايمن/  ملك - المساوي حلويات مصنع امام وزير عبدالعظيم شارع اول قسم ،:   الـتأشير وصف,  لعنوانا

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 81490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوي حسن المعاطي ابو خالد -  408

  رخا محمد احمد رضا/  ملك الشناوي قهوه شارع البرش ارض - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 93602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوي محمد عماد عمرو -  409

  السويدي زكريا رجب/  ملك الفتح مسجد بجوار - السياله ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 81490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوي حسن المعاطي ابو خالد -  410

 رخا محمد احمد رضا/  ملك الشناوي قهوه شارع البرش ارض - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 91165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد ابراهيم محمد -  411

  حافظ ابراهيم محمد هبه/  ملك عفان بن عثمان شارع - السنانيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 95848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر محمد محمد محمد مجدي -  412

  الديب خليل محمود جمال/  ملك الحوراني ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 96325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط مصطفى احمد احمد شريف -  413

  زعتر محمد طه ناديه/  ملك الغباشي ياسر مكبس بجوار - البصايله ،:   الـتأشير 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 90778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي رمضان ابراهيم محمود -  414

  بصل عبده جاد/  ملك - الزرقا - السرو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 96233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبيه ابراهيم محمد محمد وائل -  415

  الهلباوي اسماعيل محمد اماني/  ملك اللطيف عبد محمد عزبه - الجماليه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 50591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسن ابراهيم رمضان محمد -  416

 البهنساوي عطيه فتحي/  ملك - الفنيه شارع سعد كفر بندر - سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 96316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يس عزالدين محمد ايمن -  417

 كمالو عوض ابراهيم هيثم/  ملك - الشرباصي شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 80184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد السيد رضا -  418

 (  االخر الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 96327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي فوزي فوزي محمد -  419

  قضا علي محمد سعد سعد ثروت/  ملك البخاري كوبري - الزرقا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 96328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرام عبدالباري العربي كريم -  420

 فتحي عبدالحفيظ محمد/  ملك - الزرقا الزعاتره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 95848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر محمد محمد محمد مجدي -  421

  الديب خليل محمود جمال/  ملك - الحوراني ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 93602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوي محمد عماد عمرو -  422

 السويدي زكريا رجب/  ملك الفتح مسجد بجوار - السياله ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 96320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناتي القيود ابو محمد محمد طارق -  423

 زناتي القيود ابو محمد محمد/  ملك - سعد كفر الوسطاني ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 88317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق محمد محمود عرفات شرين -  424

 الحجر التابعي مسعد سامي/  ملك - مول الصفوه برج - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 96326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عبدالباسط عبدالعليم نانا -  425

 عبدالقادر السيد محمد محمد احمد/  ملك - العباسيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 96321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العواد مصطفى عوض طارق -  426

 البدالي السعيد محمد محمد/  ملك - الزرقا السرو ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 96323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد ابراهيم الدسوقي ابراهيم محمد -  427

 السعيد الدسوقي ابراهيم حسام/  ملك - الروضه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 96317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربري مسعود عباس اسراء -  428

 البربري مسعود عباس/  ملك - المتبولي شارع السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 96324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده ابراهيم ابراهيم عمرو -  429

  الكامل الحميد عبد محمود/  ملك البش حوض ناصر عزبه - الجنيدي ارض - ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 80729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب الفتاح عبد احمد رضا -  430

 بملكه متر 200 مساحه 52 هنجر 16و 15 ورشه لالثاث دمياط مدينه شطا ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 56365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر المقصود عبد المولى عبد ماهر -  431

  ابراهيم الوهاب عبد السيد الوهاب عبد/  ملك - العبيديه ،:   شيرالـتأ وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 96334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدعدع البسيوني محمود محمود تامر -  432

 شطيفه وهبه وهبه/  ملك - البراشيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 96335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر احمد السيد السيد سالمه -  433

 بدوي محمد طلبه احمد احمد/  ملك - االربعين ورزوق كرم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 80729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب الفتاح عبد احمد رضا -  434

 بملكه متر 200 مساحه 52 هنجر 16و 15 ورشه لالثاث دمياط مدينه شطا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 87554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران حسن امين عوض امين -  435

 ابراهيم احمد محمد نبيل/  ملك - الشيوخ ميت فارسكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 96331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد ابراهيم حلمي حماده -  436

 بملكه 5 عماره 6 مجاوره 4 حي 60 مبارك الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 96336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر احمد احمد نشوي -  437

 طعيمه حسن محمد محمد/  ملك - وزير عبدالعظيم شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 96333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم جمعه شحاته لطفي -  438

 شحاته محمد رمضان بركات/  ملك - الصديق بكر ابو مسجد شارع الزرقا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 96329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التابعي عبده احمد عصام -  439

 عاشور عبده حسني عبده/  ملك - بشطا القديم الطريق شطا ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 68653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  خليل مسعد كامل عادل طلعت)  العامه للمقاوالت الصباح -  440

/  ملك االمناء مسجد امام الثاني الحي مركز 36 رقم عقار - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191031

  العجوز مصطفى علي عصمت

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 68653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  خليل مسعد كامل عادل طلعت -  441

 مصطفى علي عصمت/  ملك االمناء مسجد امام الثاني الحي مركز 36 رقم عقار - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  العجوز

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 56365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر المقصود عبد المولى عبد ماهر -  442

  ابراهيم الوهاب عبد السيد الوهاب عبد/  ملك - العبيديه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 96339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال لطفي علي وليد -  443

 الجمال درويش لطفي علي/  ملك - غراب مكتبه امام الجمال شارع جريبه شط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 96332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا السعيد علي ايمن علي -  444

 االسكندراني محمود يوسف اسعد/  ملك - فرج مطعم بجوار المدارس ميدان اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 96338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االزهري عثمان محي محمود -  445

  والده/  ملك - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 96330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدياسطي مسعد العربي العربي هدير -  446

 زيان سعد منصور/  ملك - موسى ابو كوبري شارع الروضه ،:   لـتأشيرا وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 96337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنيمي نصر عطيه ياسر -  447

 يوسف بسيوني محمود/  ملك الكوبري بجوار - العباسيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 89480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشي عبده السيد حسام -  448

 رجب علي حسن محمد/  ملك - الكته مسجد بجوار العفيفي ارض ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 70689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلبول الحميد عبد سمير طارق -  1

 فقط تصدير النشاط اصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 64158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد فواز صبري -  2

 وتصدير جاهزه مالبس تجاره على قاصر ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 77898   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد العزيزي مسعد طاهر وائل -  3

 مالبس محل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 41059   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه حسن محمد محمد -  4

 الحكوميه والمقاوالت

 وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 56344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه اللطيف عبد احمد احمد -  5

 التصدير:  التأشير

 وصف,  لنشاطا تعديل تم20191002 تاريخ وفي 72052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار عوض رزق عوض -  6

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء تم:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 96065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالحميد عبدالجليل شكري اسالم -  7

 جاهزه مالبس تجاره:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 80360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عوض الغريب عاطف ايهاب -  8

 وتصدير مقاوالت:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 40554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتبولى الرحمن عبد احمد -  9

 والتصدير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 70017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفا ابراهيم نعيم رضا -  10

 موبليات صناعه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 74814   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكرداوي خليل عصمت عادل -  11

 موبليات تجاره:  التأشير

 تعديل تم20191008 تاريخ وفي 91972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برهام الهادي عبد النور ابو الهادي عبد عوض -  12

 مجمده ودواجن لحوم وحفظ تجهيز وثالجه:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 78772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحاوي محمد اسامه اسالم -  13

 التصدير على قاصر ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 51124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوجري اللطيف عبد هارون يحيي -  14

 آلي مخبز:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 79832   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد ابراهيم المحسن عبد محمد -  15

 زراعيه وجررات سيارات وتجاره:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 95652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني عبده احمد محمود منار -  16

 موبليات صناعه ورشه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ يوف 56994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد لطفي محمد -  17

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم

 وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 74079   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني محمد الفتاح عبد محمد -  18

 دواجن مزرعه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 94799   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد صالح ابو نبيه سامي -  19

 العامه والمقاوالت:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 20742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصواف احمد ابراهيم -  20

 والخضروات اللحوم وتجهيز لتقديم مطعم

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 71695   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرات التابعي عبده السيد -  21

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 75255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم صابر احمد نادر -  22

 جاهزه مالبس تجاره

 وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 90016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االالوي حسن ابراهيم كريم -  23

 تصدير ومكتب اثاث تجاره:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 64717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمود مصطفي عايدة -  24

 سرير ملل تجاره:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 76943   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغطاس محمد نبيل محمد -  25

 التلوث مكافحه العمال عموميه وتوريدات مقاوالت

 وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 70787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى ابراهيم العيسوى ابراهيم -  26

 الجمركي والتخليص التصدير النشاط ليصبح جمركي تخليص نشاط واضافه االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 69090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوي مسعد ابراهيم اسماعيل -  27

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 95369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد علي ناصف الفاروق عمر -  28

 واالثاث الديكور صناعه:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 78554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم بدير ابراهيم احمد -  29

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 95934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنام محمد صالح محمد -  30

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في واالستيراد بالجمله االرز وتجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هديهد شحاته زغلول محمد -  31

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 77890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزاتي توفيق محمود امال -  32

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 72012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد ابو محمد سمير حسن -  33

 فقط االخشاب جارهت ليصبح الموبليات صناعه نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 79737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطويل حسن احمد محمود -  34

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 72784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيش السيد عادل السيد -  35

 موبليات تجاره

 وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 73046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجواني محمد محسن محمد -  36

 تصدير ومكتب:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 63048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى حسن عباس حسن -  37

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء

 وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 76274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجيري عبده محمد كمال ابراهيم -  38

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 66378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد حسن عبده عنتر -  39

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 96192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليل احمد محمد محمود ايه -  40

 والتصدير:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 60079   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد سادات مجدي -  41

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 70106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد محمد رياض -  42

 والحكوميه العموميه والمقاوالت

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 95479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد اسعد عزت محمد -  43

 فقط بقاله واصبح اعالف نشاط الغاء

 وصف,  لنشاطا تعديل تم20191017 تاريخ وفي 87730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى على محمد رحاب -  44

 والمجالت والصحف االنترنت فيماعدا عقاري وتسويق:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 79553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال مصطفى الهادي عبد ناديه -  45

 محمول خدمات:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 96104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان ابراهيم احمد ابراهيم -  46

 موبليات وتصنيع:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 28109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى محمد حسنيه -  47

 صحيه ادوات تجاره



 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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 57823   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد مصطفى ابراهيم سمير -  48

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 51385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير علي يونس سادات -  49

 موبليات صناعه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 46321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوى  شفيق  السيد  شفيق -  50

 بقاله:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 65055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب محمد حسن محمد -  51

 جاهزه مالبس تجاره

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 61465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد المجيد عبد رضا -  52

 الحاليا وصناعه التصدير النشاط ليصبح حاليا صناعه نشاط واضافه الصحيه واالدوات االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 80554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولي محمد رمضان هاني -  53

 العامه المقاوالت النشاط ليصبح والتصدير االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 77181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد زيد ابو طلعت -  54

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 77181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، Seven Seas السبع البحار -  55

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 82830   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنيدي السيد محمد رانيا -  56

 جاهزه مالبس:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 76093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قامش فتحي مرسي هيثم -  57

 عموميه وتوريدات تجاريه توكيالت النشاط واصبح والتصدير االستيراد الغاء

 وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 56694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي احمد المتولي السالم عبد -  58

 تموينيه بقاله:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 57471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، براوي المتولي المتولي احمد -  59

 يدويا بائيهالكهر واالجهزه واللمبات الكشافات تجميع:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 51945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه عبده عوض محمد -  60

 6 المجموعه منت 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير واالستيراد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 95453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوي محمد احمد ريهام -  61

 سيارات وعنايه مغسله:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 42538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السندروسي مصطفى مصطفى شريف -  62

 السفن مخلفات وشراء النقل اعمال النشاط ليصبح والتصدير االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير وصف

 النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 63790   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود الوهاب عبد محمد الدين عصام مجدي -  63

 وتوريدات التصدير النشاط ليصبح االثاث منتتجات في حكوميه توريدات نشاط واضافه االستيراد نشاط الغائ تم:  التأشير وصف, 

 االثاث منتجات في حكوميه

 الغاء تم:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 83562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كسيبه محمود -  64

 كهربائيه ادوات مستلزمات وتجاره التصدير النشط ليصبح كهربائيه ادوات مستلزمات تجاره نشاط واضافه االستيراد نشاط



 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

,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 72931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اآلثاث وتوريدات للتصدير التميمي -  65

 اثاث وتوريدات التصدير على قاصر ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير وصف

 تعديل تم20191023 تاريخ وفي 72931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  الحق عبد التميمي الحليم عبد عماد -  66

 اثاث وتوريدات التصدير على قاصر ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير وصف,  النشاط

 تم20191023 تاريخ وفي 72931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  اآلثاث وتوريدات والتصدير لالستيراد التميمي -  67

 اثاث وتوريدات التصدير على قاصر ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 74640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حسن بشير حسن -  68

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء

,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 96072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن محمد عبدالمحسن احمد -  69

 اعالف وتجاره:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 77357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عبده بكري انتصار -  70

 مواشي حظيره:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 80016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الشرباصي زكي خالد -  71

 بالجمله غذائيه مواد وتوزيع وتجاره:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 62287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان علي احمد محمد ايمن -  72

 فقط البقـاله النشاط ليصبح التصدير نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 74710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح هللا عبد سمير لمياء -  73

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

:  التأشير وصف,  اطالنش تعديل تم20191027 تاريخ وفي 60870   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعير السيد مسعد ايمن -  74

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 30820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابراهيم حامد جالل -  75

 كامل آلي مخبز

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 93854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد شلبي محمود نصحي وليد -  76

 بناء مواد وتوريدات ومقاوالت:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 51073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهلوان عباس محمد اللطيف عبد -  77

 بالتجزئه السفن مستلزمات وتجاره التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 91916   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد رمضان خالد رمضان -  78

 بالستيك تدوير مصنع:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 95792   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي مصطفى يوسف وفاء -  79

 ( منزليه ادوات)  تجاريه توكيالت:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 86305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين المتولي محمد حماده -  80

 الي مخبز:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 77361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو تمام محمد محمد عفاف -  81

 والحراسه االمن خدمات عمال عدا فيما داخليه عماله وتوريدات:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 73204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده هاشم محمد الجليل عبد -  82

 كامل الي مخبز:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 38114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  الجالد مختار محمد ايمن -  83

 بناء مواد وتجاره تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير وصف

 تعديل تم20191029 تاريخ وفي 38114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير واالستيراد البناء مواد لتجارة الجالد -  84

 بناء مواد وتجاره تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 80364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد السيد مصطفى محمد -  85

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 53258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالحي الحميد عبد حسن حسن -  86

 بناء مواد تجاره:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 91165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد ابراهيم محمد -  87

 موبليات صناعه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 64826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضي محمد سعد هاني -  88

 من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير واستيراد موبليات تجاره ليصبح النشاط مسمى تعديل:  التأشير

 6 المجموعه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 60871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه علي عادل احمد -  89

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم

,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 67857   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتبولي محمد العناني طه محمد حسن -  90

 موبليات وتصنيع:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 89363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه محمد حمدي سعد -  91

 موبليات وتجاره

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 87554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران حسن امين عوض امين -  92

 ميكانيكيه نجاره ورشه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 80549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم هللا عوض هزياد محمد وليد -  93

 وتصدير حاويات نقل مكتب:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 96053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المي ابراهيم حامد عرفات طارق -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 96064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم توفيق محمد نور -  2

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 96275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمد مراد -  3

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 96098   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عوض ربه عبد ابراهيم احمد -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 96146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمود احمد عبير -  5

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 69062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده محمد الغريب جمال -  6

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد علي هللا عبد السيد العاطي عبد -  7

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد محمد ميرفت -  8

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان ابراهيم محمد محمود السيد -  9

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 96217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو علي الهادي عبد مصطفى محمود -  10

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد الوهاب عبد حامد منى -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 96173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شميس محمد ابراهيم ربيع محمد -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ فيو 96229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده عبده محمد ياسر -  13

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 96243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  يماني ابو محمد جمال السيد)  الغذائيه المواد لتجاره يماني ابو -  14

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 96040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يسن الفتاح عبد يسن الفتاح عبد -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمد حمدي احمد -  16

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 96318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد جمال محمد عبدالتواب محمد -  17

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 96103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحفيظ السيد الشحات -  18

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 93702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبده الحسيني عادل الحسين -  19

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 96264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضي السيد العوضي سامي -  20

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوراني عباس عبدالخالق الحوراني ايمان -  21

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 96166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي علي فاروق طه محمد -  22

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 96135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد السيد المعاطي ابو اسالم -  23

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 95980   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلي محمود عزت محمود محمد -  24

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي معبدالعظي عبدالوهاب احمد -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 96111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقل احمد السيد جمال نهاد -  26

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 96210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلح السيد حمدي احمد -  27

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 96209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوموسى احمد محمد احمد -  28

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 96307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعي حسانين حسانين محمد -  29

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد ابو مسعد المرسي هانم -  30

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 96225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضري محمد المتولي محمد -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 96048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواس المتولي صالح سامح -  32

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن الفتوح ابو طارق محمد -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 96273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نزهه اسماعيل ابراهيم احمد -  34

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 93602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوي محمد عماد عمرو -  35

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 96320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناتي القيود ابو محمد محمد طارق -  36

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 96094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصري طه محمد ناهد -  37

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 96095   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالله علي محمد احمد رضا -  38

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 اريخت وفي 96081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازي محمد حمدي احمد -  39

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 77357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عبده بكري انتصار -  40

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 96063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل اليماني محمد محمد وليد -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 96277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبه المتولي السيد هناء -  42

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 96137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السلسيلي رزق احمد وليد -  43

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 96143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب ابراهيم محمود ابراهيم -  44

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 96107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالموني محمد علي علي -  45

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 90501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابو مسعد شبان ابراهيم -  46

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 96221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبده محمد توفيق ربيع)  العامه للمقاوالت التوفيق مكتب -  47

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 96312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزير السيد ابراهيم سعد -  48

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 96179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراعي خليل محمود محمد -  49

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه احمد محمود محمود -  50

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمص هاشم سمير احسان -  51

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 96233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبيه ابراهيم محمد محمد وائل -  52

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغني عبد جمعه محمد احمد محمد -  53

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 96046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا زكريا احمد الدين كمال -  54

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي محمد جمال نوزه -  55

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 96274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق علي ابراهيم خالد -  56

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 96316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يس عزالدين محمد ايمن -  57

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 96093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطا ابو مخيمر جمال خالد -  58

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 96100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي الدسوقي سامي هيثم -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 57531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ السيد جمال علي داليا -  60

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 30207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتال عبده السعيد السيد -  61

 خاص: التأشير

 تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96074   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  العز ابو امين حسن امين)  للمجمدات العز ابو -  62

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا السعيد حسن محمد -  63

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 86767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هديهد شحاته زغلول محمد -  64

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 96115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديل قصير طه مجدي عصام -  65

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط علي محمود حماده -  66

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 96214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غندر احمد فتحي خالد -  67

 خاص: تأشيرال

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 96219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح رشاد محمد رشاد -  68

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 96171   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف حسن احمد احمد عادل -  69

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان رمضان محمد نصحي هللا عوض -  70

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 96228   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرقي المتولي السيد عبدالمعبود -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 96047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبوسي سعد المتولي شفيق -  72

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلهول موسى بركات احمد -  73

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله محمد السيد محمد -  74

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 77773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل القادر عبد رشاد محمد محمد احمد -  75

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 96326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عبدالباسط عبدالعليم نانا -  76

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 96321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العواد مصطفى عوض طارق -  77

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 95709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه محمد جابر اسالم -  78

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 96091   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل حسن العربي حسن -  79

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 96099   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي ابراهيم عاشور نصر -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 96279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المشد حمدي مصطفى احمد -  81

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 96061   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه علي عادل اشرف -  82

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96085   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد ابراهيم فريد السيده -  83

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 75788   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم شكري ايمن -  84

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين زين انور سمير محمد محمد -  85

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 96139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام عطيه عطيه احمد -  86

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 96145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد عبدالحميد سعاد -  87

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 96108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بليطه محمود احمد محمد -  88

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحميد عبد فاروق زيدان -  89

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفناوي محمد العظيم عبد محمد -  90

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 96230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد فهمي احمد محمود -  91

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 96176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعي ابراهيم جمعه حسن -  92

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوق ابو السعيد محمد كريم -  93

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هويدي هويدي جمال ابراهيم -  94

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي القوي عبد هارون مخلوف -  95

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابراهيم حامد عماد -  96

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 96044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه ابراهيم رزق نشوى -  97

 خاص: التأشير

 تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدهم احمد محمد الهادي عبد مجدي الهادي عبد -  98

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 96333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم جمعه شحاته لطفي -  99

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96066   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسن صالح حسن -  100

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 96276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مصطفى علوان احمد -  101

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 96286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ترك طه محمد ياقوت احمد -  102

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس الدسوقي عبده امينه -  103

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد اسماعيل محمد -  104

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا كرم محمد ربيع محمد -  105

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجد ابو محمد المجد ابو شاديه -  106

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 96105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمر ابو عبده نبيل صدام -  107

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حطب صابر رضا احمد -  108

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسي محمد زكريا يحيى -  109

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي علي محمد محمد -  110

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سريه فتحي الحميد عبد محمد -  111

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 96215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابو احمد محمود محمد حسانين -  112

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 96174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر حسن مدحت خالد -  113

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكري محمد احمد السيد بدريه -  114

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم القطب ابراهيم محمد -  115

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاليلي ابراهيم ابراهيم رشدي -  116

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 96050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدني محمد وحيد احمد -  117

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر غانم محمد محمد -  118

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 96331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد ابراهيم حلمي حماده -  119

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن محمد عبدالمحسن احمد -  120

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 79990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه المغازي محمد ماجده -  121

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 96247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاليلي ابراهيم ابراهيم رشدي -  122

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96069   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا حسن حسن محمد -  123

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 46938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشي الفتاح عبد فتحي ياسر -  124

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96079   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقي احمد محمد عبده -  125

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 96164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم السيد محمد مسعد -  126

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 96165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجيري درويش جاد العربي -  127

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعي محمد السعيد سامي طارق -  128

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب احمد عبدالعزيز محمد -  129

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 88542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسب علي كامل سيد -  130

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحضري العزيز عبد صابر العزيز عبد -  131

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سحلول سعد ربيع ايمان -  132

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 96208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور محمد الدسوقي ابراهيم تامر -  133

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي زكي عبدالسالم السيد -  134

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابو حسين ادعم رويدا -  135

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز ابراهيم محمد ابراهيم -  136

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 96327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي فوزي فوزي محمد -  137

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 96328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرام عبدالباري العربي كريم -  138

 خاص: التأشير وصف
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 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 96334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدعدع البسيوني محمود محمود تامر -  139

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 96335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر احمد السيد السيد سالمه -  140

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد ابراهيم طارق -  141

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 96057   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان خليل عبدالرحيم نجالء -  142

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 96287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والي محمد رجب رجب -  143

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 96082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  قطامش الوفا ابو عبدالحميد داليا)  والمقاوالت للتجاره داليا مؤسسه -  144

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطامش الوفا ابو عبدالحميد داليا -  145

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا مسعد محمد السيد دعاء -  146

 خاص: رالتأشي وصف

 نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور بهجات منصور منصور حسام -  147

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوي ابراهيم عبدالرحمن عبده -  148

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البري السعيد حامد عبده حامد -  149

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف حسن محمد محمود -  150

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد احمد سمير احمد -  151

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 96216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين الشبراوي نعمان نجوى -  152

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 96169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي التابعي حسني محمد -  153

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 96231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطاريه محمد عبدالفتاح طارق -  154

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصيله المهدي احمد السيد اشرف -  155

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 96043   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الحميد عبد محمد ارزاق -  156

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضي السيد العوضي سامي -  157

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 81490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوي حسن المعاطي ابو خالد -  158

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 96329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التابعي عبده احمد عصام -  159

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 96089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبداللطيف علي عبدالعزيز وائل)  الحكوميه للتوريدات درغام -  160

 خاص: التأشير وصف,  لشركةا نوع تعديل تم20191003

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 96104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان ابراهيم احمد ابراهيم -  161

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 63609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل محمد فوزي هيثم -  162

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 96060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب انيس نجيب محمد -  163

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل رجب السعيد ماهر -  164

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 96090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزاهد اماره درويش شروق -  165

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باز احمد انور انور -  166

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاموسي المتولي عبداللطيف ربيع احمد -  167

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االتربي مجاهد رمضان محمد -  168

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي عبدالمجيد فوزي هاني -  169

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم فتحي محمد عمرو -  170

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 96212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدي محمد نبيل محمد -  171

 خاص: التأشير

 تم20191015 تاريخ وفي 96178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راجح محمود محمد يحيى طارق)  للمقاوالت الراجح -  172

 خاص: لتأشيرا وصف,  الشركة نوع تعديل
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليل احمد محمد محمود ايه -  173

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد صالح كريم -  174

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 85509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولي رجب معروف الحميد عبد محمد -  175

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طافح احمد احمد فادي -  176

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 96049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه ابراهيم علي ابراهيم -  177

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه حسن ابراهيم نعيم طارق -  178

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 96271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو فتحي محمود احمد -  179

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 96317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربري مسعود عباس اسراء -  180

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 96324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده ابراهيم ابراهيم عمرو -  181

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 96101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوي احمد اسعد اسالم -  182

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 64078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضي حامد محمد سعيد -  183

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 96052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي سليمان عيد رامي -  184

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 96167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين خير محمدين حمدي محمد -  185

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس فيروز حمدي احمد -  186

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 96136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتباني محمد كامل ابراهيم ايه -  187

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 96112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو احمد احمد ساهر -  188

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو السيد السيد بالل -  189

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المساوي السعيد ياسر سامر -  190

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد محمود هشام محمد -  191

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 96310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى المعاطي ابو سعد سعد -  192

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 96222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي حبيب محمد احمد -  193

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 96180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيري فريد طاهر ابراهيم -  194

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 96181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي علي فرج عمرو -  195

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 96190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المناوي زكي محمد حاتم زكي -  196

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات هاشم حسني عيد -  197

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 78638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صير ابو السيد محمد فاطمه -  198

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 96055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمود محمد نهاد -  199

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 72800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التمامي مصطفى صالح وليد -  200

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 96336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر احمد احمد نشوي -  201

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96080   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد محمد هشام -  202

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 96065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالحميد عبدالجليل شكري اسالم -  203

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 96278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوي عوض حسين عبدالبديع -  204

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 96142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده عشماوي عنتر نبيله -  205

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 96144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابو علي الزكي محمد وليد -  206

 خاص: التأشير وصف, 
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,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 96141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالفتاح زكريا تامر -  207

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 96109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومي احمد عبدالهادي عزمي قدري -  208

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 96114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرجي عبدالمقصود احمد احمد محمد -  209

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 96314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المندوه حامد احمد احمد -  210

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف محمد جسن مسعد -  211

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 96232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهري عليوه عليوه رمزي -  212

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 53637   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، محيسن علي محمد المتولي محمد محمد -  213

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 96311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعي السيد طاهر ياسر -  214

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 96313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاعر الصديق المتولي رجوى -  215

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 96172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد محمد الدين ضياء -  216

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشري احمد سيد ابراهيم احمد -  217

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فتوح علي قاسم احمد اشرف -  218

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 96226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر علي عوض وليد -  219

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 96227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لويزي محمد رمضان رمزي -  220

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 96045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبابي ابراهيم جاد رضا اسالم -  221

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالفضيل خضر احمد -  222

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96086   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه رجب جابر محمد -  223

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 96282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم ابراهيم اصالن مصطفى -  224

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 96284   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد السيد محمد السيد محمد -  225

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 96280   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته ابو صالح سالم احمد -  226

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96075   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطري محمد حلمي نرمين -  227

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقده السيد مصطفى فتحي ندا -  228

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االجدر السيد محمد السيد -  229

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 96110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال ابراهيم ابراهيم منى -  230

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 96116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعي فتحي عبدالرحمن امين -  231

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 96170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شليوه السيد رزق عبدالرحيم وليد -  232

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب الشحات عبدالمتعال اسالم -  233

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازي شعبان غازي ايمن -  234

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزاله ابو محمد علي نسمه -  235

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويسي محمود حسن محمد -  236

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع عديلت تم20191001 تاريخ وفي 96041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار محمد حسن يحى -  237

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباري علي ابراهيم فؤاد محمد الدسوقي -  238

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 96339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال لطفي علي وليد -  239

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 96332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا السعيد علي ايمن علي -  240

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 96338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االزهري عثمان محي محمود -  241

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم محمد نبيه رضا نبيه -  242

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 96051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغالي علي محمد خالد -  243

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 83848   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال العزيز عبد حامد العزبز عبد -  244

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 96281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عابدين كامل عبدالنبي حسام -  245

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 96059   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكسار محمد محمد كريم -  246

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 96138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد احمد زينب -  247

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 96140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور المتولي متولي محسن محمد -  248

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم يوسف نصر سويلم نصر -  249

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 96309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزميتي السيد احمد احمد محمد -  250

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  ةالشرك نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 96308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط محمد امين محمد -  251

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 96182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولي حسن طه طلحه -  252

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 96183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافي محمد الصديق بكر محمد -  253

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 96223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرب جاد عربي محمد رشا -  254

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 96224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بكر فراج عبدالفتاح -  255

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل محمد المرسي السعيد -  256

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 96272   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض احمد محمد احمد -  257

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 96096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيشي اسماعيل عبده بالل -  258

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 96097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدير محمد انور سمير -  259

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 96056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل مصطفى مصطفى محمد -  260

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 96285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوالقي محمد التابعي ياسر -  261

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غتمه ابو علي مصطفى سامي -  262

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنتر سعد نبيل تامر -  263

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 96147   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فشور محمود طه زينب -  264

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالي عبده محمد احمد -  265

 خاص: التأشير

 تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يالهنداو المعاطي ابو محمد المعاطي ابو احمد -  266

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 96127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الفتاح عبد محمود ابراهيم اسماء)  Asma Beauty Center سنتر بيوتي اسما -  267

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 96218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم الحسيني محمد -  268

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 96175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسقالني الدسوقي محمد جمال عمرو -  269

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد ماجد ضياء -  270

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيوطي محمد بديع محمد -  271

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 96042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  جبل ابراهيم السيد ابراهيم معاذ)  والتصدير لالستيراد جبل -  272

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96248   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبه اسماعيل الدسوقي ايمن -  273

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد حامد محمد -  274

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 89673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوي الرحمن عبد فتحي محمد -  275

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 96323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد ابراهيم الدسوقي ابراهيم محمد -  276

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 80729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب الفتاح عبد احمد رضا -  277

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96068   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو طه سمير محمود -  278

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان نصر محمد محمد -  279

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 60353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد البديع عبد محمود -  280

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 96283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراويه احمد السيد السيد عادل -  281

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96076   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين عبدالفتاح محمد محمد محمد -  282

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العريان محمد عيد طلعت عيد -  283

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيشع ابو محمد عبدالواحد نضال -  284

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي المرسي عبدهللا صالح عبدهللا -  285

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 96168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير محمود مصطفى فرج -  286

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد خاطر رمضان السعيد -  287

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب محمد احمد العابدين زين -  288

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 96117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده السيد فتحي سمير -  289

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومي سعد رمضان محمد -  290

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 90543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريفي سليمان ابراهيم وليد -  291

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 96211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور علي يحيى -  292

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي احمد محمد محمد -  293

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد ابراهيم اشجان -  294

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل مسعد محمد محمد -  295

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 96038   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر سليمان انيس ابراهيم -  296

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد محمد محمد تامر -  297

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  عويضه محمود حسن ناريمان -  298

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

   برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، 3m international for container service الحاويات لخدمات انترناشونال ام ثري -  299

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96257

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 96319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حيزه محمد رزق نجاح اسالم -  300

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 96322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  نورالدين عبده رضا محمد محمد)  الدين نور محمد ماركت -  301

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030

 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 96330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدياسطي مسعد العربي العربي هدير -  302

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 96337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنيمي نصر عطيه ياسر -  303

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96071   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته احمد احمد هبه -  304

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 96062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه االمام حسن حسن سمير -  305

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوي فتحي محمد محمود -  306

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف طه عبدالرحمن ماجد -  307

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 96150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المي موسى محمد محمد وليد -  308

 خاص: التأشير وصف



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم المرسي علي وفاء -  309

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مصطفى فاروق اميره -  310

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 96299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عبدالفتاح ريهام -  311

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 96118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبد ابراهيم محمد اسالم -  312

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 96213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فياله شعبان رمضان عبدالرحمن -  313

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 96196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف احمد السيد ابراهيم ايمان -  314

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 96177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرنسه راغب احمد طه -  315

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وردان النبوي احمد عاطف -  316

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 96239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعي عبدالوهاب السيد اسالم -  317

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 96039   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل ابراهيم حسن عبده -  318

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 96268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا حامد اكرم حامد -  319

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 79016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد الغني عبد حسن عالء -  320

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 95848   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر محمد محمد محمد مجدي -  321

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 96325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط مصطفى احمد احمد شريف -  322

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 96067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف علي السيد يوسف نعيمه -  323

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 96102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشري عبدالحي احمد محمد -  324

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 96092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب محمد احمد عبير -  325

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   القانونى الكيان تعديل تم20191022 تاريخ وفي 93702   برقم قيده سبق  ، تاجر ، خليل عبده الحسيني عادل الحسين -  1

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   يوجد ال: الى 90954 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  1

   االثاث بيت: الى 66927 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  2

   للتصدير مصر عرب: الى 56344 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  3

   الحكوميه والمقاوالت للدهانات النور: الى 93906 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  4

   عطيه عبدالحميد عبدالجليل شكري اسالم: الى 96065 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  5

   فاشونستا: الى 96065 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  6

   الشين ابراهيم منصور مصلح ابراهيم: الى 55034 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191003:  تاريخ فى  ،  -  7

   الشين ابراهيم منصور مصلح ابراهيم: الى 55034 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191003:  تاريخ فى  ،  -  8

   االخشاب لتجاره الهنا: الى 83917 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191007:  تاريخ فى  ،  -  9

   للتصدير A B C سي بي اي: الى 78772 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  10

   i egy ايجي اي: الى 76943 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191010:  تاريخ فى  ،  -  11

   IBRALOG ابرالوج: الى 70787 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191010:  تاريخ فى  ،  -  12

   والديكور للهندسه الصفا مكتب: الى 96077 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  13

   والتصدير لالستيراد الكوري البيت: الى 95934 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191016:  تاريخ فى  ،  -  14

   دسار: الى 94031 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191016:  تاريخ فى  ،  -  15

   والمقاوالت والديكور للنجاره فنون: الى 70106 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191017:  تاريخ فى  ،  -  16

   الحاليا وصناعه للتصدير القرى ام: الى 61465 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191021:  تاريخ فى  ،  -  17

   يوجد ال: الى 76093 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191021:  تاريخ فى  ،  -  18

   للمقاوالت برفكت: الى 82423 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191021:  تاريخ فى  ،  -  19



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ستور جميله: الى 82830 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191021:  تاريخ فى  ،  -  20

   خليل عبده الحسيني عادل الحسين: الى 93702 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  21

   للسيارات الصالحين معرض: الى 93702 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  22

   والتصدير لالستيراد الفارس: الى 51945 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  23

   اآلثاث وتوريدات للتصدير التميمي: الى 72931 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191023:  تاريخ فى  ،  -  24

   طاظه كلو: الى 91510 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191027:  تاريخ فى  ،  -  25

   السيارات لتجاره الصالح االمام: الى 64596 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191027:  تاريخ فى  ،  -  26

 السيد عدلي حياه)  للرحالت الدالي حياه: الى 78838 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191027:  تاريخ فى  ،  -  27

 (    الدالي

 ادوات)  التجاريه للتوكيالت الدهب ماء: الى 95792 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191028:  تاريخ فى  ،  -  28

 (   منزليه

 الطاقه النظمه الهندسيه المؤسسه: الى 93340 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191028:  تاريخ فى  ،  -  29

   الشمسيه

   والحاويات البضائع لنقل البركه: الى 96173 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191028:  تاريخ فى  ،  -  30

   للتصدير المحاشب: الى 51073 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191028:  تاريخ فى  ،  -  31

 واالستيراد الموبيليا لتجاره ابداع لمسه: الى 64826 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191030:  تاريخ فى  ،  -  32

 (   تعديل)  والتصدير

   sun light اليت صن: الى 96304 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  33

   يوجد ال: الى 68653 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  34

 عادل طلعت)  العامه للمقاوالت الصباح: الى 68653 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  35

 (   خليل مسعد كامل

 الموبيليا لتجاره ابداع لمسه مؤسسه: الى 64826 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  36

   والتصدير واالستيراد

   يوجد ال: الى 80549 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  37

   االرز وتعبئه لضرب علي ابو: الى 94871 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  38

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20191001 تاريخ وفى ،   78227:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته شحاتة الحسيني حمزة رضا محمد   - 1

 2019 لسنه 144 عنه ومشهر مسجل حل عقد بموجب نهائيا الشركه لحل 32924 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191001 تاريخ وفى ،   62547:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،(   تعديل)  وشركاه النجا ابو توفيق اسامه   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32923 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191001 تاريخ وفى ،   62547:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته غنيم ابراهيم محمد محمد   - 3

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32923 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191001 تاريخ وفى ،   62547:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،(   تعديل)  وشركاه النجا ابو توفيق اسامه   - 4

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32923 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191001 تاريخ وفى ،   62547:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته غنيم ابراهيم محمد محمد   - 5

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32923 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   51424:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  فايد محمد محمود أحمد عبير   - 6

 عنه مشهر وغير مسجل غير حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32944 رقم محو بامر شطب  السجل

 تم   20191009 تاريخ وفى ،   51424:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها فايد محمد محمود أحمد عبير   - 7

 عنه مشهر وغير مسجل غير حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32944 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   51424:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  فايد محمد محمود أحمد عبير   - 8

 عنه مشهر وغير مسجل غير حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32944 رقم محو بامر شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها ابراهيم علي ابراهيم ريهام(  فارما الترا)  الطبيه للمستحضرات الدوليه الترا شركه   - 9

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32952 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   80532:  برقم

 عنه مشهر وغير مسجل غير حل عقد بموجب

 تم   20191014 تاريخ وفى ،   46840:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه  درويش  اسماعيل  ابراهيم   - 10

 نهائيا النشاط لترك 32960 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 ريختا وفى ،   77080:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  والتصدير لالستيراد وشريكته اللبان محمد علي محمد شركه   - 11

 برقم مسجل حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32972 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   20191021

 2019 لسنه 218

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   37569:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه العز ابو طاهر امين   - 12

 نهائيا النشاط لترك 32971 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20191024 تاريخ وفى ،   58703:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  والتصدير لالستيراد المنورة المدينة   - 13

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32989 رقم محو أمر شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   58703:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   الغاء)  االديب العربى ورمضان شحاته حمزة رضا محمد   - 14

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32989 رقم محو أمر شطب  السجل شطب/محو تم   20191024

 تاريخ وفى ،   58703:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شحاته حمزه رضا محمد واحمد شحاته حمزه رضا محمد   - 15

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32989 رقم محو أمر شطب  السجل شطب/محو تم   20191024

 تم   20191028 تاريخ وفى ،   89835:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   تعديل)  وشريكه ابراهيم احمد محمد احمد   - 16

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32997 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191028 تاريخ وفى ،   89835:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته ابراهيم احمد محمد احمد   - 17

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32997 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   83290:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه بدر سعيد شركه   - 18

 2016 لسنه 319 برقم مسجل حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33000 رقم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   17243:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه  فايد حسن  اللطيف عبد   - 19

 الفرع الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   72373:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه الداجن احمد نادر   - 20

 2019 لسنه 225 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33018 رقم محو بأمر شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 85532، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  تعديل)  وشريكيه سالمه احمد حامد حامد -  1

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 85532، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  تعديل)  وشريكه سالمه احمد حامد حامد -  2

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المال رأس تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 85532، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه سالمه احمد حامد حامد -  3

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 85532، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  تعديل)  وشريكيه سالمه احمد حامد حامد -  4

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 85532، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  تعديل)  وشريكه سالمه احمد حامد حامد -  5

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم 20191003،   ختاري وفي 85532، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه سالمه احمد حامد حامد -  6

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

 تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 85532، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  تعديل)  وشريكيه سالمه احمد حامد حامد -  7

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 85532، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  تعديل)  وشريكه سالمه احمد حامد حامد -  8

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 المال رأس تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 85532، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه سالمه احمد حامد حامد -  9

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم 20191008،   تاريخ وفي 88360، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حامد ابراهيم احمد -  10

  جنيه  1035000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم 20191029،   تاريخ وفي 51419، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الراجحى مصطفى محمد محمد -  11

  جنيه  125000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20191029،   تاريخ وفي 51419، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الراجحى مصطفى محمد محمد -  12

  جنيه  125000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تم 20191031،   تاريخ وفي 40605، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  الغاء)  شركاه  و   تفاحه  بدر  رزق  رزق -  13

  جنيه  19000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

   تاريخ وفي 40605، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  تعديل)  تفاحه  رزق  متولى  شريكه و  تفاحه  رزق   الحميد عبد -  14

  جنيه  19000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191031،

 رأس تعديل تم 20191031،   تاريخ وفي 40605، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته تفاحه رزق رزق متولي -  15

  جنيه  19000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 56386    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  الغاء)  وشريكها رزق انيس محمد عبير -  1

 عقيل ابراهيم الدسوقي ابراهيم ناصر/  ملك الغوابين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20191002 تاريخ وفي 56386    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  تعديل)  وشريكته عقيل الدسوقي ابراهيم ناصر -  2

 عقيل ابراهيم الدسوقي ابراهيم ناصر/  ملك الغوابين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20191002 تاريخ وفي 56386    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه عقيل ابراهيم الدسوقي ابراهيم ناصر -  3

 عقيل ابراهيم الدسوقي ابراهيم ناصر/  ملك الغوابين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 33951    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  الغاء)  وشريكه والى خالد محمد -  4

  الطلخاوي حامد السيد احمد/  ملك 33/12 قطعه الثانيه المجاوره الرابع الحي مول - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 33951    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه خالد حلوانى -  5

  الطلخاوي حامد السيد احمد/  ملك 33/12 قطعه الثانيه المجاوره الرابع الحي مول - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 62087    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  تعديل)  وشريكته المصقود عبد محمد المقصود عبد عماد -  6

 عبد محمد المقصود عبد عماد عمرو/  ملك البطيخ كفر - الجديده الرضا ام ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191021

  المقصود

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 62087    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه المقصود عبد عماد -  7

  المقصود عبد محمد المقصود عبد عماد عمرو/  ملك البطيخ كفر - الجديده الرضا ام ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 64994    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه محمد الحميد عبد رأفت الحميد عبد -  8

 مكتب ونشاطه الثاني الدور - كمال سيدي شارع 24 برج امام الحسناء برج - ثاني المنتزه المندره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  المعدات وتأجير والتشطيبات البناء مواد انواع جميع وتوريدات عامه ومقاوالت نقل

 تاريخ وفي 64994    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  تعديل)  وشريكه محمد الحميد عبد رافت الحميد عبد -  9

 الدور - كمال سيدي شارع 24 برج امام الحسناء برج - ثاني المنتزه المندره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191029

  المعدات وتأجير والتشطيبات البناء مواد انواع جميع وتوريدات عامه ومقاوالت نقل مكتب ونشاطه لثانيا

 تم 20191029 تاريخ وفي 64994    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه محمد الحميد عبد رأفت الحميد عبد -  10

  السماحي الوهاب عبد الفتاح عبد/  ملك البترول شركات شارع - الجديه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 64994    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  تعديل)  وشريكه محمد الحميد عبد رافت الحميد عبد -  11

  السماحي الوهاب عبد الفتاح عبد/  ملك البترول شركات شارع - الجديه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191029

 تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 61940    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتها احمد سيد محمد الرحمن عبد نها -  12

 المنطقه بامتداد كامال الرابع والدور كامال الثالث والدور االرضي االول بالدور البحريه بالجهه عنبر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  عيسى السيد زكريا الرؤف عبد/  ملك 5 بلوك 6 رقم قطعه الجديده بدمياط الصناعيه

 20191030 تاريخ وفي 61940    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  تعديل)  وشريكه البدري مصطفي محمد مصطفي -  13

 بامتداد كامال الرابع والدور كامال الثالث والدور االرضي االول بالدور البحريه بالجهه عنبر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  عيسى السيد زكريا الرؤف عبد/  ملك 5 بلوك 6 رقم قطعه الجديده بدمياط الصناعيه المنطقه

 تم 20191030 تاريخ وفي 61940    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  تعديل)  وشريكها عامر رزق حسن السيد مها -  14

 بامتداد كامال الرابع والدور كامال الثالث والدور االرضي االول بالدور البحريه بالجهه عنبر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  عيسى السيد زكريا الرؤف عبد/  ملك 5 بلوك 6 رقم قطعه الجديده بدمياط الصناعيه المنطقه

 تم 20191030 تاريخ وفي 61940    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  تعديل)  وشركاها خميس القادر عبد ابتسام -  15

 بامتداد كامال الرابع والدور كامال الثالث والدور االرضي االول بالدور البحريه بالجهه عنبر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  عيسى السيد زكريا الرؤف عبد/  ملك 5 بلوك 6 رقم قطعه الجديده بدمياط الصناعيه المنطقه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32577    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  الغاء)  الحاويات لتداول دمياط شركه -  16

 قطعه الثاني الحي الجديده دمياط بمدينه والبضائع الحاويات لتداول دمياط بشركه العاملين نادي مبنى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  النوادي بمنطقه 8

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 32577    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، والبضائع الحاويات لتداول دمياط شركه -  17

 قطعه الثاني الحي الجديده دمياط بمدينه والبضائع الحاويات لتداول دمياط بشركه العاملين نادي مبنى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  النوادي بمنطقه 8

 تاريخ وفي 17243    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، المنزليه االدوات لتجاره وشركاه فايد حسن اللطيف عبد محمد -  18

  شوشه علي عباس فلاير/  ملك البدري شارع ثان قسم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191031

 تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 17243    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  تعديل)  وشركاه فايد اللطيف عبد -  19

  شوشه علي عباس فلاير/  ملك البدري شارع ثان قسم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، وحاويات بضائع نقل واعمال التصدير على قاصر ليصبح االستيراد الغاء  بسيطة توصية ، وشريكته حسن زكي السيد هشام -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 79904   برقم قيدها سبق

 واستغالل اداره النشاط ليصبح والتصدير االستيراد نشاط الغاء تم  تضامن شركة ، المطاعم واستغالل الداره االمام شركه -  2

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 79606   برقم قيدها سبق  ، تجاريه وتوكيالت مأكوالت مطاعم

 تضامن

 2004 لسنه( 1/4165) رقم القرارا من 2 رقم الماده نص تعديل  مساهمة شركة ،(  الغاء)  الحاويات لتداول دمياط شركه -  3

 لشركه بالكامل مملوك فرع)  والبضائع الحاويات لتداول دمياط شركه لفرع بالترخيص تهوتعديال 2004/11/29 بتاريخ الصادر

 المناطق بنظام النشاط بمزاوله(  والبري البحري للنقل القابضه للشركه التابعه الشركات احدى والبضائع الحاويات لتداول دمياط

 قدرها اجماليه مساحه على دمياط لميناء الجمركيه المنطقه داخل للمشروع الخاصه الحره المنطقه تقع -: التالي النص الخاصه الحره

,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 32577   برقم قيدها سبق  ، -: كالتالي موقعين الى مقسمه مربع متر 715595.5

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 2004 لسنه( 1/4165) رقم القرارا من 2 رقم الماده نص تعديل  مساهمة شركة ، والبضائع الحاويات لتداول دمياط شركه -  4

 لشركه بالكامل مملوك فرع)  والبضائع الحاويات لتداول دمياط شركه لفرع بالترخيص وتعديالته 2004/11/29 بتاريخ الصادر

 المناطق بنظام النشاط بمزاوله(  والبري البحري للنقل القابضه للشركه التابعه الشركات احدى والبضائع الحاويات لتداول دمياط

 قدرها اجماليه مساحه على دمياط لميناء الجمركيه المنطقه داخل للمشروع الخاصه الحره المنطقه تقع -: التالي النص الخاصه الحره

,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 32577   برقم قيدها سبق  ، -: كالتالي موقعين الى مقسمه مربع متر 715595.5

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 وحدودها مربع متر 575763.4 مساحه باجمالي االولى المنطقه  مساهمة شركة ،(  الغاء)  الحاويات لتداول دمياط شركه -  5

 حوض ويحده متر 1100 بطول الشرقي الحد - ميثانكس اي شركه رصيف ويحده 474.85 بطول الشمالي الحد:  كاالتي وابعادها

 متر 475 بطول الجنوبي الحد - ميثانكس اي شركه ويحده متر 1256 بطول الغربي الحد - 4 الى 1 من لالرصفه المقابل السفن

 بطول الشمالي الحد -: كالتالي وابعادها وحدودها مربع متر 139832.10 مساحه باجمالي الثانيه المنطقه - الموازين طريق ويحده

 تم20191031 تاريخ وفي 32577   برقم قيدها سبق  ، 499.72 بطول الشرقي الحد - ميثانكس اي شركه ويحده متر 280.13

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وحدودها مربع متر 575763.4 مساحه باجمالي االولى المنطقه  مساهمة شركة ، والبضائع الحاويات لتداول دمياط شركه -  6

 حوض ويحده متر 1100 بطول الشرقي الحد - ميثانكس اي شركه رصيف ويحده 474.85 بطول الشمالي الحد:  كاالتي وابعادها

 متر 475 بطول الجنوبي الحد - ميثانكس اي شركه ويحده متر 1256 بطول الغربي الحد - 4 الى 1 من لالرصفه المقابل السفن

 بطول الشمالي الحد -: كالتالي وابعادها وحدودها مربع متر 139832.10 مساحه باجمالي الثانيه المنطقه - الموازين طريق ويحده

 تم20191031 تاريخ وفي 32577   برقم قيدها سبق  ، 499.72 بطول الشرقي الحد - ميثانكس اي شركه ويحده متر 280.13

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 مترويحده 499.13 بطول الغربي الحد - الموازين طريق ويحده  مساهمة شركة ،(  الغاء)  الحاويات لتداول دمياط شركه -  7

 وفي 32577   برقم قيدها سبق  ، الموازين طريق ويحده متر 280.13 بطول الجنوبي الحد - للكيماويات القابضه المصريه الشركه

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ

 مترويحده 499.13 بطول الغربي الحد - الموازين طريق ويحده  مساهمة شركة ، والبضائع الحاويات لتداول دمياط شركه -  8

 وفي 32577   برقم قيدها سبق  ، الموازين طريق ويحده متر 280.13 بطول الجنوبي الحد - للكيماويات القابضه المصريه الشركه

 اهمةمس شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ

 تاريخ وفي 40605   برقم قيدها سبق  ، البان منتجات مصنع  تضامن شركة ،(  الغاء)  شركاه  و   تفاحه  بدر  رزق  رزق -  9

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191031

 قيدها سبق  ، البان منتجات مصنع  تضامن شركة ،(  تعديل)  تفاحه  رزق  متولى  شريكه و  تفاحه  رزق   الحميد عبد -  10

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 40605   برقم

 تاريخ وفي 40605   برقم قيدها سبق  ، البان منتجات مصنع  تضامن شركة ، وشريكته تفاحه رزق رزق متولي -  11

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191031

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   القانونى الكيان تعديل تم20191003 تاريخ وفي 85532   برقم قيدها سبق ،(  تعديل)  وشريكيه سالمه احمد حامد حامد -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف

,   القانونى الكيان تعديل تم20191003 تاريخ وفي 85532   برقم قيدها سبق ،(  تعديل)  وشريكه سالمه احمد حامد حامد -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191003 تاريخ وفي 85532   برقم قيدها سبق ، وشركاه سالمه احمد حامد حامد -  3

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سالمه احمد حامد حامد: الى 85532 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191003:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه

 سالمه احمد حامد حامد: الى 85532 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191003:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه

 سالمه احمد حامد حامد: الى 85532 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191003:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه

 حسن اللطيف عبد محمد: الى 17243 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191031:  تاريخ فى  ،  -  4

 المنزليه االدوات لتجاره وشركاه فايد

 تفاحه رزق رزق متولي: الى 40605 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191031:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكته

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عقيل الدسوقي ابراهيم ناصر محمد -  1

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من التصرفات في

 الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عقيل الدسوقي ابراهيم ناصر محمد -  2

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من التصرفات في

 الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عقيل الدسوقي ابراهيم ناصر محمد -  3

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من التصرفات في

 التصرفات في الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  رزق انيس محمد عبير -  4

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من

 التصرفات في الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع الدارها حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  رزق انيس محمد عبير -  5

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من

 التصرفات في الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  رزق انيس محمد عبير -  6

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من

 في الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عقيل الدسوقي ابراهيم ناصر -  7

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من التصرفات

 في الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عقيل الدسوقي ابراهيم ناصر -  8

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من التصرفات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 في الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عقيل الدسوقي ابراهيم ناصر -  9

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من التصرفات

 الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عقيل الدسوقي ابراهيم ناصر محمد -  10

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من التصرفات في

 الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عقيل الدسوقي ابراهيم ناصر محمد -  11

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من التصرفات في

 الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عقيل الدسوقي ابراهيم ناصر محمد -  12

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من التصرفات في

 في الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  رزق انيس محمد عبير -  13

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من التصرفات

 في الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  رزق انيس محمد عبير -  14

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من التصرفات

 في الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  رزق انيس محمد عبير -  15

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من التصرفات

 في الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عقيل الدسوقي ابراهيم ناصر -  16

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من التصرفات

 في الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عقيل الدسوقي ابراهيم ناصر -  17

 56386   برقم    20191003:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركه عن نيابه ومنقوالتها الشركه اصول بيع من التصرفات

 في الحق واهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عقيل الدسوقي ابراهيم ناصر -  18
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66609 

 66609   برقم    20191008:  تاريخ ، اصلي ثالث توقيع  مالى مدير  تعاونية جمعية  شريشر محمد التهامي الغريب -  109

   برقم    20191008:  تاريخ ، اصلي ثالث توقيع  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  التمامي مصطفى صالح وليد -  110

66609 

   برقم    20191008:  تاريخ ، اصلي ثالث توقيع  ادارة مجلس رئيس نائب  تعاونية جمعية  الجحر التابعي مسعد سامي -  111

66609 

 66609   برقم    20191008:  تاريخ ، اصلي ثالث توقيع  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  دياب محمد السيد -  112
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   برقم    20191008:  تاريخ ، اصلي ثالث توقيع  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  بدر احمد السعيد احمد اسامه -  114

66609 

   برقم    20191008:  تاريخ ، اصلي ثالث توقيع  ادارة مجلس رئيس نائب  تعاونية جمعية  الجمل عوض عادل -  115

66609 

   برقم    20191008:  تاريخ ، اصلي ثالث توقيع  الجمعيه سكرتير  تعاونية جمعية  الفار مصطفى مصطفى محمد -  116

66609 

 66609   برقم    20191008:  تاريخ ، اصلي ثالث توقيع  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  على قاسم لطفى محمد -  117

   برقم    20191008:  تاريخ ، اصلي ثالث توقيع  الجمعية مدير  تعاونية جمعية  بلبوله عوض المعاطي ابو عوض -  118

66609 

 93452   برقم    20191015:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  المغربي رجب فتحي خالد -  119

   برقم    20191015:  يختار ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الرفاعي الرفاعي لطفي جمال احمد -  120

93452 

   برقم    20191015:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  المطلب عبد العزيز عبد صالح محمد -  121

93452 

 امام الشركه تمثيل حق وله منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  المغربي رجب فتحي خالد -  122

    20191015:  تاريخ ، المركزي للبنك التابعه البنوك كافه مع منفردا والرهن القرض حق وله منفردا والرسميه الحكوميه الجهات

 93452   برقم

 الشركه تمثيل حق وله منفردا والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الرفاعي الرفاعي لطفي جمال احمد -  123

:  تاريخ ، المركزي للبنك التابعه البنوك كافه مع منفردا والرهن القرض حق وله منفردا والرسميه الحكوميه الجهات امام

 93452   برقم    20191015

 تمثيل حق وله منفردا والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  المطلب عبد العزيز عبد صالح محمد -  124

:  تاريخ ، المركزي للبنك التابعه البنوك كافه مع منفردا والرهن القرض حق وله منفردا والرسميه الحكوميه الجهات امام الشركه

 93452   برقم    20191015

    20191030:  تاريخ ،(  منها وفصله الشركه من الخروج)   باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد باسم -  125

 61940   برقم

    20191030:  تاريخ ،(  منها وفصله الشركه من الخروج)   باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد باسم -  126

 61940   برقم

    20191030:  تاريخ ،(  منها وفصله الشركه من الخروج)   باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد باسم -  127

 61940   برقم

    20191030:  تاريخ ،(  منها وفصله الشركه من الخروج)   باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد باسم -  128

 61940   برقم

    20191030:  تاريخ ،(  منها وفصله الشركه من الخروج)   باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد محمد -  129

 61940   برقم
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    20191030:  تاريخ ،(  منها وفصله الشركه من الخروج)   باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد محمد -  131

 61940   برقم

    20191030:  تاريخ ،(  منها وفصله الشركه من الخروج)   باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد محمد -  132

 61940   برقم

 وباسمها الشركه عن منفرد والتوقيع االداره حق وحده لها  باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد باسم -  133

 وعمل البنكيه الحسابات فتح في منفرد البنوك معامالت كافه في والتوقيع والتعامل الحكوميه والمصالح الجهات كافه امام التجاري

   برقم    20191030:  تاريخ ، االقتراض حق فيها بما البنكيه االجراءات وكل البنكيه الحسابات على للغير الداخليه التوكيالت

61940 

 وباسمها الشركه عن منفرد والتوقيع االداره حق وحده لها  باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد باسم -  134

 وعمل البنكيه الحسابات فتح في منفرد البنوك معامالت كافه في والتوقيع والتعامل الحكوميه والمصالح الجهات كافه امام التجاري

   برقم    20191030:  تاريخ ، االقتراض حق فيها بما البنكيه االجراءات وكل البنكيه الحسابات على للغير الداخليه التوكيالت

61940 

 وباسمها الشركه عن منفرد والتوقيع االداره حق وحده لها  باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد باسم -  135

 وعمل البنكيه الحسابات فتح يف منفرد البنوك معامالت كافه في والتوقيع والتعامل الحكوميه والمصالح الجهات كافه امام التجاري

   برقم    20191030:  تاريخ ، االقتراض حق فيها بما البنكيه االجراءات وكل البنكيه الحسابات على للغير الداخليه التوكيالت

61940 

 وباسمها الشركه عن منفرد والتوقيع االداره حق وحده لها  باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد باسم -  136

 وعمل البنكيه الحسابات فتح في منفرد البنوك معامالت كافه في والتوقيع والتعامل الحكوميه والمصالح الجهات كافه امام التجاري

   برقم    20191030:  تاريخ ، االقتراض حق فيها بما البنكيه االجراءات وكل البنكيه الحسابات على للغير الداخليه التوكيالت

61940 

 وباسمها الشركه عن منفرد والتوقيع االداره حق وحده لها  باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد محمد -  137

 وعمل البنكيه الحسابات فتح في منفرد البنوك معامالت كافه في والتوقيع والتعامل الحكوميه والمصالح الجهات كافه امام التجاري

   برقم    20191030:  تاريخ ، االقتراض حق فيها بما البنكيه االجراءات وكل البنكيه الحسابات على للغير الداخليه التوكيالت

61940 

 وباسمها الشركه عن منفرد والتوقيع االداره حق وحده لها  باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد محمد -  138

 وعمل البنكيه الحسابات فتح في منفرد البنوك معامالت كافه في والتوقيع والتعامل الحكوميه والمصالح الجهات كافه امام التجاري

   برقم    20191030:  تاريخ ، االقتراض حق فيها بما البنكيه االجراءات وكل البنكيه الحسابات على للغير الداخليه التوكيالت

61940 

 وباسمها الشركه عن منفرد والتوقيع االداره حق وحده لها  باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد محمد -  139

 وعمل البنكيه الحسابات فتح في منفرد البنوك معامالت كافه في والتوقيع والتعامل الحكوميه والمصالح الجهات كافه امام التجاري

   برقم    20191030:  تاريخ ، االقتراض حق فيها بما البنكيه االجراءات وكل البنكيه الحسابات على للغير الداخليه التوكيالت

61940 

 وباسمها الشركه عن منفرد والتوقيع االداره حق وحده لها  باالجر مدير  تضامن شركة  عيسى زكريا الرؤف عبد محمد -  140

 وعمل البنكيه الحسابات فتح في منفرد البنوك معامالت كافه في والتوقيع والتعامل الحكوميه والمصالح الجهات كافه امام التجاري

   برقم    20191030:  تاريخ ، االقتراض حق فيها بما البنكيه االجراءات وكل البنكيه الحسابات على للغير الداخليه التوكيالت

61940 
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 17243   برقم    20191030:  تاريخ ،(  لوفاته خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  فايد حسن اللطيف عبد -  142

 17243   برقم    20191030:  تاريخ ،(  لوفاته خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  فايد اللطيف عبد محمد -  143

 17243   برقم    20191030:  تاريخ ،(  لوفاته خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  فايد اللطيف عبد محمد -  144

 17243   برقم    20191030:  تاريخ ،(  لوفاته خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  فايد حسن اللطيف عبد سميه -  145

 17243   برقم    20191030:  تاريخ ،(  لوفاته خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  فايد حسن اللطيف عبد سميه -  146

   برقم    20191030:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  فايد حسن اللطيف عبد -  147

17243 

   برقم    20191030:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  فايد حسن اللطيف عبد -  148

17243 

   برقم    20191030:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  فايد اللطيف عبد محمد -  149

17243 

   برقم    20191030:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  فايد اللطيف عبد محمد -  150

17243 

    20191030:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  فايد حسن اللطيف عبد سميه -  151

 17243   برقم

    20191030:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  فايد حسن اللطيف عبد سميه -  152

 17243   برقم

 40605   برقم    20191031:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق  متولى -  153

 40605   برقم    20191031:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق  متولى -  154

 40605   برقم    20191031:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق  متولى -  155

   برقم    20191031:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الالوندي احمد الدسوقي ابراهيم نسرين -  156

40605 

   برقم    20191031:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الالوندي احمد الدسوقي ابراهيم نسرين -  157

40605 

   برقم    20191031:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الالوندي احمد الدسوقي ابراهيم نسرين -  158

40605 

   برقم    20191031:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق الحميد عبد -  159
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   برقم    20191031:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق الحميد عبد -  160

40605 
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40605 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق  متولى -  162
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:  تاريخ ، ردينمنف او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق  متولى -  163
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:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق  متولى -  164
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 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  الالوندي احمد الدسوقي ابراهيم نسرين -  165

 40605   برقم    20191031:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  الالوندي احمد الدسوقي ابراهيم نسرين -  166

 40605   برقم    20191031:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  تضامن شركة  الالوندي احمد الدسوقي ابراهيم نسرين -  167

 40605   برقم    20191031:  تاريخ

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  متضامن شريك  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق الحميد عبد -  168

 40605   برقم    20191031

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  متضامن شريك  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق الحميد عبد -  169

 40605   برقم    20191031
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:  تاريخ ، منفريدن او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق  متولى -  171

 40605   برقم    20191031

:  تاريخ ، منفريدن او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق  متولى -  172

 40605   برقم    20191031

:  تاريخ ، منفريدن او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق  متولى -  173
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:  تاريخ ، منفريدن او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق الحميد عبد -  177

 40605   برقم    20191031



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، منفريدن او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق الحميد عبد -  178

 40605   برقم    20191031

:  تاريخ ، منفريدن او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  تفاحه  رزق  رزق الحميد عبد -  179

 40605   برقم    20191031

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20191003:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة(   تعديل)  وشريكيه سالمه احمد حامد حامد -  1

 85532   برقم

   برقم    20191003:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهرو ملخص  تضامن شركة(   تعديل)  وشريكه سالمه احمد حامد حامد -  2

85532 

 85532   برقم    20191003:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه سالمه احمد حامد حامد -  3

    20191003:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية(   تعديل)  وشريكيه سالمه احمد حامد حامد -  4

 85532   برقم

    20191003:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية(   تعديل)  وشريكه سالمه احمد حامد حامد -  5

 85532   برقم

   برقم    20191003:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه سالمه احمد حامد حامد -  6

85532 

    20191003:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية(   تعديل)  وشريكيه سالمه احمد حامد حامد -  7

 85532   برقم

    20191003:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية(   تعديل)  وشريكه سالمه احمد حامد حامد -  8

 85532   برقم

   برقم    20191003:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه سالمه مداح حامد حامد -  9

85532 

 95795   برقم    20191024:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه نبهان السيد علي وائل -  10

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 64739   برقم    20191001:  تاريخ ، 9489  مشطوب السجل(   تعديل)  العلمي سعد منصور شعبان -  1

 25441   برقم    20191001:  تاريخ ، 9664    الصرفى طه  احمد يحيى -  2

 25441   برقم    20191001:  تاريخ ، 9665    الصرفى طه  احمد يحيى -  3

 25441   برقم    20191001:  تاريخ ، 9666    الصرفى طه  احمد يحيى -  4

 25441   برقم    20191001:  تاريخ ، 9667  مشطوب السجل  الصرفى طه  احمد يحيى -  5

 48784   برقم    20191001:  تاريخ ، 9610    عبده بوا جمعه الجليل عبد السعيد -  6

 48784   برقم    20191001:  تاريخ ، 9611  2020/3/29  حتى ساري  عبده ابو جمعه الجليل عبد السعيد -  7

 70689   برقم    20191001:  تاريخ ، 9586  2020/12/18 حتى ساري  بلبول الحميد عبد سمير طارق -  8

 75284   برقم    20191001:  تاريخ ، 9614  2022/7/24 حتى ساري  حجازي بدوي الشبراوي شريف -  9

 47865   برقم    20191001:  تاريخ ، 9590  2024/10/18 حتى ساري  العيسوى  طاهر محمد هشام -  10

 64158   برقم    20191001:  تاريخ ، 9593  2023/8/7 حتى ساري  حسانين محمد فواز صبري -  11

 77898   برقم    20191001:  تاريخ ، 9612  2023/8/20 حتى ساري  فايد العزيزي مسعد طاهر وائل -  12

 55660   برقم    20191001:  تاريخ ، 9584  2024/9/14 حتى ساري  خلف مصطفى صابر وفيق -  13

 24980   برقم    20191001:  تاريخ ، 9585  2024/10/15 حتى ساري  العزيز عبد رجب احمد -  14

 24799   برقم    20191001:  تاريخ ، 9594  2024/9/16 حتى ساري  هللا جاب العزيز عبد رفعت فتحى -  15

 79853   برقم    20191001:  تاريخ ، 9591  2024/7/21 حتى ساري  هالل محمد عبده عبدالقادر عمرو -  16

 41059   برقم    20191001:  تاريخ ، 9599    طرابيه حسن محمد محمد -  17

 41059   برقم    20191001:  تاريخ ، 9600    طرابيه حسن محمد محمد -  18

 41059   برقم    20191001:  تاريخ ، 9601    طرابيه حسن محمد محمد -  19

 41059   برقم    20191001:  تاريخ ، 9602  2020/11/8 حتى شاري  طرابيه حسن محمد محمد -  20

 41003   برقم    20191001:  تاريخ ، 9616    فايد العزيزى مسعد طاهر -  21

 41003   برقم    20191001:  تاريخ ، 9617    فايد العزيزى مسعد طاهر -  22

 41003   برقم    20191001:  تاريخ ، 9618  مشطوب السجل  فايد العزيزى مسعد طاهر -  23

 47185   برقم    20191002:  تاريخ ، 9680  2024/6/15 حتى ساري  رخا يوسف فتحى الدين محى جوده -  24

 56344   برقم    20191002:  تاريخ ، 9690  2020/3/6 حتى ساري  وهبه اللطيف عبد احمد احمد -  25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 55034   برقم    20191002:  تاريخ ، 9657  2021/7/9 حتى ساري  الشين ابراهيم منصور مصلح ابراهيم -  26

 55034   برقم    20191002:  تاريخ ، 9657  2021/7/9 حتى ساري(   تعديل)  الشين منصور مصلح خليل ابو -  27

 72052   برقم    20191002:  تاريخ ، 9671  2021/5/30 حتى ساري  الجزار عوض رزق عوض -  28

 55636   برقم    20191002:  تاريخ ، 9644  2024/9/11 حتى ساري  عثمان السالم عبد هاله -  29

 56821   برقم    20191002:  تاريخ ، 9622  2024/10/7 حتى ساري  سالم الرحيم عبد محمد الرحيم عبد -  30

 79714   برقم    20191002:  تاريخ ، 9684  2024/6/25 حتى ساري  شلبي السيد السيد احمد -  31

 76103   برقم    20191002:  تاريخ ، 9634  2022/11/6 حتى ساري  عيسى السالم عبد محمد مسعد -  32

 55034   برقم    20191002:  تاريخ ، 9658  2023/2/3 حتى ساري  الشين ابراهيم منصور مصلح ابراهيم -  33

   برقم    20191002:  تاريخ ، 9658  2023/2/3 حتى ساري(   تعديل)  الشين ابراهيم منصور مصلح خليل ابو -  34

55034 

 56821   برقم    20191002:  تاريخ ، 9623  2020/6/20 حتى ساري  سالم الرحيم عبد محمد الرحيم عبد -  35

 80094   برقم    20191002:  تاريخ ، 9643  2024/9/1 حتى ساري  القزاز محمد السيد محمد محمد احمد -  36

 77357   برقم    20191002:  تاريخ ، 9651  2023/5/2 حتى ساري  الرازق عبد عبده بكري انتصار -  37

 80360   برقم    20191002:  تاريخ ، 9637  2024/10/14 حتى ساري  احمد عوض الغريب عاطف ايهاب -  38

 42346   برقم    20191002:  تاريخ ، 9659  مشطوب السجل  اسماعيل ابو المقصود عبد حسين على -  39

 67092   برقم    20191002:  تاريخ ، 9645  2024/10/10 حتى ساري  العش رجب الهادى عبد رمضان -  40

 57531   برقم    20191002:  تاريخ ، 9626    حافظ الدين جمال علي داليا -  41

 57531   برقم    20191002:  تاريخ ، 9627  2020/11/23 حتى ساري  حافظ الدين جمال علي داليا -  42

 80391   برقم    20191002:  تاريخ ، 9669  2024/10/16 حتى ساري  شتا ابو محمد ابراهيم داحم -  43

 64262   برقم    20191002:  تاريخ ، 9687  2023/9/1 حتى ساري  السلكاوي محمد مصطفى الصباح نور -  44

 56344   برقم    20191002:  تاريخ ، 9689  مشطوب السجل  وهبه اللطيف عبد احمد احمد -  45

 65427   برقم    20191002:  تاريخ ، 96321  2024/3/8 حتى ساري  العنين ابو قنديل ابراهيم حسن -  46

 35839   برقم    20191002:  تاريخ ، 6939  2024/8/6 حتى ساري  العجمي محمد ابراهيم احمد عصام -  47

 80294   برقم    20191002:  تاريخ ، 9649  2024/9/28 حتى ساري  حسن عيد شعبان هالل -  48

 35839   برقم    20191002:  تاريخ ، 6939  2024/8/6 حتى ساري(   الغاء)  العجمى  احمد  عصام -  49

 73980   برقم    20191003:  تاريخ ، 9719  2022/2/1 حتى ساري  العيوطي طه شلبي محمد -  50

 15820   برقم    20191003:  تاريخ ، 9723  2023/8/14 حتى ساري  قطاريه  حسين محمد  طاهر محمد -  51

 65506   برقم    20191003:  تاريخ ، 9726  2024/3/17 حتى ساري  غراب سعد عيد محمد جمال -  52



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 46052   برقم    20191003:  تاريخ ، 9700    العلمى احمد محمد -  53

 46052   برقم    20191003:  تاريخ ، 9701    العلمى احمد محمد -  54

 46052   برقم    20191003:  تاريخ ، 9702  2023/11/23 حتى ساري  العلمى احمد محمد -  55

 51124   برقم    20191003:  تاريخ ، 9704    الجوجري اللطيف عبد هارون يحيى -  56

 51124   برقم    20191003:  تاريخ ، 9732  2021/6/16 حتى ساري  الجوجري اللطيف عبد هارون يحيى -  57

 74814   برقم    20191003:  تاريخ ، 9697  2022/5/14 حتى ساري  الكرداوي خليل عصمت عادل -  58

 66691   برقم    20191003:  تاريخ ، 9727  2024/7/20 حتى ساري  عمر المرسى محمد مصطفى -  59

 80126   برقم    20191003:  تاريخ ، 9720  2024/9/3 تىح ساري  المغني عبد الحي عبد احمد شادي -  60

 55738   برقم    20191003:  تاريخ ، 9708  2024/10/02 حتى ساري  الزكي محمد مسعد طارق -  61

 80355   برقم    20191003:  تاريخ ، 9722  2024/10/13 حتى ساري  عثمان مبروك الفتاح عبد النبي عبد -  62

 80133   برقم    20191003:  تاريخ ، 9694  2024/9/7 حتى ساري  عيد محمد السيد سوميه -  63

 55451   برقم    20191007:  تاريخ ، 9784  2024/7/16 حتى ساري  الباقى عبد محمد احمد محمد -  64

 33412   برقم    20191007:  تاريخ ، 9756  2022/4/23 حتى ساري  السندوبى السيد رضا محمد -  65

 72376   برقم    20191007:  تاريخ ، 9778  2021/7/3 حتى ساري  سليم محمود طه ماهر -  66

 33412   برقم    20191007:  تاريخ ، 9757  2024/10/21 ساري  السندوبي السيد السيد رضا محمد -  67

 79940   برقم    20191007:  تاريخ ، 9766  2024/8/10 حتى ساري  العزيز عبد علي حمدي محمود -  68

 32090   برقم    20191007:  تاريخ ، 9747    الدموكى سالم ابراهيم محمود -  69

 32090   برقم    20191007:  تاريخ ، 9748    الدموكى سالم ابراهيم محمود -  70

 32090   برقم    20191007:  تاريخ ، 9749    الدموكى سالم ابراهيم محمود -  71

 32090   برقم    20191007:  تاريخ ، 9750    الدموكى سالم ابراهيم محمود -  72

 32090   برقم    20191007:  تاريخ ، 9751    الدموكى سالم ابراهيم محمود -  73

 32090   برقم    20191007:  تاريخ ، 9752  مشطوب السجل  الدموكى سالم ابراهيم محمود -  74

 79175   برقم    20191007:  تاريخ ، 9776  2021/3/24 حتى ساري  فرج محمد وقيش محمد وحيد -  75

 77782   برقم    20191007:  تاريخ ، 9758  2023/7/16 حتى ساري  البقري احمد احمد البدوي السيد -  76

 77417   برقم    20191007:  تاريخ ، 9760  مشطوب السجل  نمله حسن السالم عبد محمد وفاء -  77

 55746   برقم    20191007:  تاريخ ، 9775  2024/10/3 حتى ساري  عوض ابراهيم فريد صالح رضا -  78

 55746   برقم    20191007:  تاريخ ، 9775  2024/10/3 حتى ساري(   الغاء)  عوض صالح رضا -  79



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 50828   برقم    20191007:  تاريخ ، 9763  2021/4/9 حتى ساري  احمد سيد العيسوي عبده -  80

 80470   برقم    20191007:  تاريخ ، 9772  2024/10/27 حتى ساري  العش علي علي محمد وفاء -  81

 70867   برقم    20191007:  تاريخ ، 9767  مشطوب السجل  طرابيه احمد محمود محمود -  82

 80366   برقم    20191007:  تاريخ ، 9771  2024/10/15 حتى ساري  غانم الحسيني ابراهيم احمد -  83

 79238   برقم    20191008:  تاريخ ، 9814  2024/4/7 حتى ساري  المليجي ابراهيم ابراهيم هاني -  84

 73528   برقم    20191008:  تاريخ ، 9801  مشطوب السجل  هللا جاب العزيز عبد احمد السيد -  85

 46756   برقم    20191008:  تاريخ ، 9809    لنعناعا فهمى محمد -  86

 46756   برقم    20191008:  تاريخ ، 9810    النعناع فهمى محمد -  87

 46756   برقم    20191008:  تاريخ ، 9811    النعناع فهمى محمد -  88

 46756   برقم    20191008:  تاريخ ، 9812  2024/4/4 حتى ساري  النعناع فهمى محمد -  89

 78772   برقم    20191008:  تاريخ ، 9821  2024/1/27 حتى ساري  الجحاوي محمد اسامه اسالم -  90

 24903   برقم    20191008:  تاريخ ، 9806  2024/10/3 حتى ساري  المبيض محمد رضا محمد -  91

 51073   برقم    20191008:  تاريخ ، 105062  2021/5/17 حتى ساري  البهلوان عباس محمد اللطيف عبد -  92

 62746   برقم    20191008:  تاريخ ، 9792    فرج عبده السيد منى -  93

 62746   برقم    20191008:  تاريخ ، 9793  مشطوب السجل  فرج عبده السيد منى -  94

 77376   برقم    20191009:  تاريخ ، 9834  2023/5/5 حتى ساري  الحضري محمد محمد ايناس -  95

 67125   برقم    20191009:  تاريخ ، 9890  2024/10/13 حتى ساري  العياشى محمد محمد محمد -  96

 71695   برقم    20191009:  تاريخ ، 9873  2021/4/19 حتى ساري  كرات التابعي عبده السيد -  97

 79436   برقم    20191009:  تاريخ ، 9826  2024/5/11 حتى ساري  الرازق عبد مليجي ابراهيم ايهاب -  98

 54623   برقم    20191009:  تاريخ ، 9870  2023/12/14 حتى ساري  جبل ابو محمد الحميد عبد الحميد عبد -  99

 65426   برقم    20191009:  تاريخ ، 9852  2024/3/7 حتى ساري  الغندور محمود عمر طه احمد -  100

 55367   برقم    20191009:  تاريخ ، 9876    هريدي السيد عبدالعزيز كامل -  101

 55367   برقم    20191009:  تاريخ ، 9878    هريدي السيد عبدالعزيز كامل -  102

 55367   برقم    20191009:  تاريخ ، 9879  2024/6/22 حتى ساري  هريدي السيد عبدالعزيز كامل -  103

 75255   برقم    20191009:  تاريخ ، 9866  2022/7/16 حتى ساري  غنيم صابر مداح نادر -  104

 33811   برقم    20191009:  تاريخ ، 9899    البسيونى على  عوض  فتحيه -  105

 33811   برقم    20191009:  تاريخ ، 9900  مشطوب السجل  البسيونى على  عوض  فتحيه -  106



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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