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 مكتب عن 63339 برقم 25255224 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته حمزه محمد رضا -  01

 احمد/  ملك - عبداهلل الخولي ميت:  بجهة ، 9 المجموعه من 39 والفقره 16 المجموعه ماعدا السلع جميع في تصدير و استيراد

 الحصري العنين ابو احمد

 مكتب عن 63391 برقم 25255224 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه عطوه ناجح فايز محمد -  02

 الشرقاوي الشرقاوي محمد احمد/  ملك - حجاجه:  بجهة ، السياحيه والرحالت الخدمات فيماعدا داخليه رحالت

 عن 63392 برقم 25255224 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسيني ابراهيم عبده بديع مصطفى -  03

 رخا فتحي يوسف ايمن/  ملك - المحكمه عماره - سعد كفر تفتيش:  بجهة ،(  وطعميه فول)  فالفل مطعم

 حدايد عن 65240 برقم 25255229 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التابعي محمد محمد محمد -  04

 عرابي الحفني احمد احمد/  ملك الرومه - الشعراء:  بجهة ، وبويات

 عن 63420 برقم 25255223 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الدكروري اهلل عبد الرازق عبد -  00

 بملكه - الحاجه وجاج مصنع بجوار القديم البر راس طريق - السنانيه:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره

 مكتب عن 63393 برقم 25255220 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اهلل عبد السيد رضا محمد -  09

 الفالح محمد احمد محمود/  سعدملك كفر محاكم مجمع بجوار - سعد كفر:  بجهة ، معماريه وتوريدات معماريه ومقاوالت هندسي

 63399 برقم 25255220 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطيف عبد حامد مصطفى محمد علياء -  03

 الكريم عبد محمد عزيز هاني/  ملك 0 رقم عقار افندي عمر ميدان - اول قسم:  بجهة ،(  اتيليه)  الزفاف فساتين وتأجير بيع عن

 مزرعه عن 63361 برقم 25255220 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريس ابراهيم ابراهيم عصام -  09

 بملكه - الجديد الكاشف:  بجهة ، والحالبه والتسمين للتربيه مواشي

 63364 برقم 25255220 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدرس العزبي عبده العزبي سمير سمير -  06

 محمد نسمه/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، 9 المجموعه من 39 والفقره 16 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد عن

 هيكل ياسين

 ورشه عن 63363 برقم 25255220 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحق عبد الداودي علي محمد -  95

 شتيه الدايم عبد محمد/  ملك - الروضه:  بجهة ، الترالت صناديق لتصنيع حداده

 خدمات مكتب عن 63426 برقم 25255223 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى حسن عادل امل -  91

 رجب المتولي فريد فوزي/  ملك - البوسطه شارع - البرج عزبه:  بجهة ، الصيد ادوات عدا فيما بحريه

 منزليه ادوات عن 63410 برقم 25255229 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي ماضي رزق محمد -  92

 رمان علي ماضي رزق/  ملك القبليه السعديه:  بجهة ،

 تجاره عن 63294 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غربيه محمود مصطفى محمد -  93

 غربيه محمود مصطفى عبداهلل/  ملك - الثوره شارع - سعد كفر بندر:  بجهة ، حكوميه ومقاوالت بناء مواد

 ، مقهى عن 63133 برقم 25255254 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد حسين العال عبد ابراهيم -  94

 كيوان عوض محمد محمد وطارق كيوان محمد عوض محمد محمود/  ملك 93 سوق 3 عقار - البر راس:  بجهة

 عن 63414 برقم 25255229 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللضام السالم عبد خالد السالم عبد -  90

 اللضام مختار السالم عبد خالد/  ملك البحريه السعديه:  بجهة ، نجاره ورشه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 عن 63103 برقم 25255253 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنا محمد احمد صبري ابراهيم -  99

 شهده محمود محمود محمود/  ملك الجالء شارع - سعد كفر:  بجهة ، بشريه صيدليه

 تجاره عن 63139 برقم 25255252 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو الشحات السعيد محمد -  93

 عبدالكريم شحاته عبدالجواد محمود/  ملك - النادي بجوار سعد كفر تفتيش:  بجهة ، االلبان منتجات وتصدير وتصنيع

 قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   االمير العنين ابو الشبراوي مصطفى محمد)  الشبراوي محمد/  د صيدليه -  99

 شارع 3 محل 25/34 قطعه الرابعه المجاوره الثاني الحي الجديده دمياط:  بجهة ، صيدليه عن 63133 برقم 25255252 فى

 العناني عبدالكريم محمود بليغ/  ملك - الكفراوي اهلل حسب

 مكتب عن 63139 برقم 25255252 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عارف محمد الشحات سعيد -  96

 رضا فتحي السيد محمد/  ملك - السريع الطريق - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، تصدير

 عن 63136 برقم 25255252 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده توفيق وهدان محمد سمير -  35

 اسماعيل سامي/  ملك - المشتركه التجاره مدرسه بجوار الريسه الترعه شارع اول قسم:  بجهة ، عامه ومقاوالت تصدير مكتب

 جمعه الشربيني

 تجاره عن 63196 برقم 25255253 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسي رزق سالمه سعديه -  31

 العزيز عبد محمد سمير/  ملك اهلل عبد الخولي ميت:  بجهة ، بالجمله منزليه ادوات

 تجاره عن 63196 برقم 25255253 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسي رزق سالمه سعديه -  32

 البر راس لمدينه المحليه الوحده/  ملك 43 عشه 60 شارع - البر راس:  بجهة ، بالجمله منزليه ادوات

 63131 برقم 25255253 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرداد عبدالحميد منصور محمد محمد -  33

 راس لمدينه المحليه الوحده/  ملك 43 عشه 60 شارع - البر راس:  بجهة ، العماله مقاوالت عدا فيما عموميه مقاوالت مكتب عن

 البر

 وتوريد تجاره عن 63225 برقم 25255256 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فياله صادق شاكر هيثم -  34

 فياله محمود صادق شاكر/  ملك - الرطمه - درغام الشيخ:  بجهة ، االسماك

 تجاره عن 63132 برقم 25255254 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعدالدين ابراهيم علي ابراهيم -  30

 نيس عبد عبدالجليل محمد رمضان/  ملك - سعد كفر العباسيه:  بجهة ، صحيه ادوات

 ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   البصراطي منصور محمد باسم)  والتوريدات والمقاوالت للهندسه المنصور -  39

 ، العماله توريدات مقاوالت عدا فيما حكوميه وتوريدات عامه ومقاوالت هندسي مكتب عن 63246 برقم 25255211 فى قيد

 الحسيني مصطفى احمد نجوى/  ملك الكبير المسجد شارع - شحاته كفر:  بجهة

 مكتب عن 94109 برقم 25255212 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين علي علي المنعم عبد -  33

 احمد/  ملك المحطه شارع - فارسكور:  بجهة ، 9 المجموعه من 39 والفقره 16 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 زهيري الرحمن عبد محمود

 تجاره عن 63205 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماريه حسن حسن محمد عمرو -  39

 علي/  ملك - شباب مركز بجوار النعناع حوض شارع المرابعين -  الغاب كفر:  بجهة ، الغذائيه والمواد االستهالكيه السلع وتوزيع

 ماريه حسن محمد

 عن 63204 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه محمد احمد علي محمد محمد -  36

 الضويني محمد احمد/  ملك - خضر الشيخ شارع - الشعراء:  بجهة ، موبليات تجاره

 تجاره عن 63200 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجد ابو محمد محمد احمد -  95

 احمد محمد محمد/  ملك السنه انصار مسجد امام الخطاب بن عمر شارع - ثالث قسم:  بجهة ،/  تعديل/  بالجمله زراعيه محاصيل

 المجد ابو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 تجاره عن 63203 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين ابو حسن جمال عمرو -  91

 محمدالغباشي انور سعد/  ملك مكرم موبليات امام الوفا ابو شارع - ثالث قسم:  بجهة ، موبايالت اكسسوار

 تجاره عن 63206 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باشا سعد جوده محمد احمد -  92

 باشا سعد جوده محمد/  ملك الشناوي كفر بناحيه - فارسكور:  بجهة ، الجاهزه المالبس وتوزيع

 صناعه عن 63292 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو النبوي رجب سادات -  93

 العنين ابو النبوي رجب نصر/  ملك االيمان مسجد خلف - النصارى غيط:  بجهة ، واثاث سفره كراسي

 اثاث تجاره عن 63293 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد ابراهيم عادل -  94

 حديد ابو السيد ماجده/  ملك الرضا مسجد خلف العروبه - اول قسم:  بجهة ،

 عن 63243 برقم 25255211 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الرحمن عبد شعبان محمد -  90

 الجنايني حسن كمحمد حمدي سماره/  ملك - الغاب كفر:  بجهة ، وشباك باب صناعه

 ورشه عن 63299 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى عالم اشرف عالم -  99

 عالم عيسى عالم اشرف/  ملك - السوالم عزبه السنانيه:  بجهة ، مدهباتي

 عن 96344 برقم 25255213 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رخا يوسف فتحي الدين محي جوده -  93

 البيسي يوسف يوسف يوسف/  ملك 1 رقم محل 125 قطعه - المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، رجالي حالقه صالون

 عن 39642 برقم 25255213 فى قيد ، 125550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصبي حافظ محمد علي محمد -  99

 القصبي حافظ محمد علي/  ملك - االسماعيليه:  بجهة ، حكوميه وتوريدات مقاوالت

 مكتب عن 63290 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رصرص محمد محمد وليد -  96

/  ملك الرفاعي مسجد بجوار طلعت شارع - االولى االعصر - رابع قسم:  بجهة ، العماله توريد مقاوالت عدا فيما عموميه مقاوالت

 الفطايري محمد يسر عزيز

 مكتب عن 63203 برقم 25255212 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فاضل رمضان رمضان فتحي -  65

 زكريا زكريا/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، 9 المجموعه من 39 والفقره 16 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد

 بدوي سلطان

 25255212 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الجنيدي حسن علي محمد)  الموبليات لصناعه الجنيدي -  61

 بملكه - الشاعر هالل شارع السياله:  بجهة ، موبليات صناعه عن 63209 برقم

 63295 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االبراوي السيد المهدي رفعت احمد هشام -  62

 عبدالخالق عيد معوض/  ملك - شرمساح:  بجهة ، بقاله محل عن

 بيع عن 63291 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسيني مخيمر الحسيني محمد -  63

 دسوقي وهبه محمد عاصم/  ملك - سعد كفر بندر:  بجهة ، نجاره وادوات عدد

 عن 63294 برقم 25255219 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد محمد الرؤف عبد امنه -  64

 نواره رجب محمد محمد محمد/  ملك الصديق بكر ابو شارع - سعد كفر:  بجهة ، المنزليه االدوات تجاره

 مكتب عن 94930 برقم 25255219 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم علي حسن محمد محمد -  60

 المصري محمد محمد/  ملك 36 رقم عقار - زاهر فكري شارع ثان قسم:  بجهة ، تصدير

:  بجهة ، بقاله عن 63310 برقم 25255219 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمود محمود عيد -  69

 سالم ابراهيم محمد محمود محمود/  ملك - الجديده الرضا ام - البطيخ كفر مركز

 بجهة ، تصدير عن 63319 برقم 25255219 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رخا محمد محمد احمد -  63

 رخا محمد محمود محمد/  ملك - الزرقاوي شارع البرج عزبه: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 سيارات تجاره عن 63322 برقم 25255219 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج طلبه وفيق حسام -  69

 غزي رشاد السيد سامح/  ملك البحريه االبراهيميه:  بجهة ،

 مكتب عن 63321 برقم 25255219 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طوق ابو مصطفى سمير كريم -  66

 الزهار زكي محمد اسامه/  ملك - خلدون ابن مدرسه خلف الجالء شارع اول قسم:  بجهة ، اثاث توريدات

 عن 63323 برقم 25255213 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبده الجواد عبد عمرو -  155

 اسماعيل عبده الجواد عبد محمود/  ملك الزراعيه الجمعيه بجوار - العنانيه:  بجهة ، موبليات صناعه

 اصالح عن 63324 برقم 25255219 فى قيد ، 15550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المزين مصطفى احمد فاطمه -  151

 البربري عباس محمد رافت/  ملك - الحرمين مطعم بجوار - السنانيه:  بجهة ، زيوت وتغير كاوتش

 63293 برقم 25255213 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود عبدالفتاح عبدالباسط مؤمن -  152

 هاللي حلمي عبدالسالم محمود/  ملك - المتبولي شارع رابع قسم:  بجهة ، تصدير عن
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 الجويلي محمد امين مجدي/  ملك - اللحم عزبه:  بجهة ، موبليات

 عن 63329 برقم 25255216 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد ابراهيم ايمن اسالم -  154

 الطنطاوي الهادي عبد عزت خيري/  ملك - البدراوي - شحاته كفر:  بجهة ، الوميتال مطابخ ورشه
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 ورشه عن 93013 برقم 25255252 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوادلي احمد حسين هاني -  132

 بملكه - متر 155 مساحه35 ورشه 2 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا:  بجهة ، موبليات صناعه

 صناعه عن 63101 برقم 25255252 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قمر سيد عبدالغني جمال -  133

 عبدون ابراهين محمدي حمدين/  بملك - الديني المعهد بجوار الشعراء:  بجهة ، موبليات

 عن 63145 برقم 25255252 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوش العزيز عبد خليل اسماعيل -  134

 علوش العزيز عبد خليل ابراهيم/  ملك السياله شباب مركز بجوار - السياله:  بجهة ، موبليات صناعه

 عن 63141 برقم 25255252 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزبي السيد المعاطي ابو هاني -  130

 البلتاجي االمام شوقت محمد/  ملك - غرناطه صيدليه بجوار اللحم عزبه:  بجهة ، االخشاب تجاره

 بيع عن 63142 برقم 25255252 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره محمد حامد عمر -  139

 السيد محمد السيد ومحمد علي/  ملك 1 محل 32 قطعه الثاني الحي مركز - الجديده دمياط:  بجهة ، اواي تيك سندوتشات

 مكتب عن 63143 برقم 25255252 فى قيد ، 205550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخياط محمد سمير احمد -  133

 الخياط مصطفى محمد سمير اميره/  ملك - الحديدي شارع - وزير عبدالعظيم شارع اول قسم:  بجهة ، تصدير

 صناعه عن 63140 برقم 25255252 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهر علي محمد عبدالمنعم -  139

 عبدالمعطي سيد حميده عفاف/  ملك - 25 شارع من متفرع عبدالناصر جمال شارع العنانيه:  بجهة ، موبليات

 برقم 25255252 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدماطي محمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد -  136

 المكاوي اسماعيل الدين كمال احمد/  ملك العمده كوبري بجوار - التوفيقيه:  بجهة ، وقرص كايزر مخبز عن 63149

 بيع عن 63143 برقم 25255252 فى قيد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجا ابو التابعي مسعد محمد -  145

 بيومي يوسف حسن عطيه سلوى/  ملك - المطري قوه امام المطري ميدان اول قسم:  بجهة ، طبيه مستلزمات

 مقهى عن 63149 برقم 25255252 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفار االمام المتولي اسامه -  141

 بملكه - جريده ابو:  بجهة ، االنترنت خدمات فيماعدا

 ورشه عن 63146 برقم 25255252 فى قيد ، 215550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب احمد السيد عبدالعزيز -  142

 حبيب احمد السيد عبدالعزيز خالد/  بملك - االسماعيليه:  بجهة ، وشباك باب نجاره

 ورشه عن 63105 برقم 25255252 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبده محمد اشرف -  143

 احمد عبده محمد اشرف/  بملك - الكبير الجامع شارع السنانيه:  بجهة ، اثاث تصنيع

 تجاره عن 69943 برقم 25255253 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربي عرفه الوليد وليد -  144

 الموجي محمد مسعد تامر/  ملك عزوز مغسله بجوار عثمان ارض - المحور - اول قسم:  بجهة ، موبليات

 ورشه عن 99259 برقم 25255253 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب السيد اهلل علي حسن -  140

 بملكه - متر 155 مساحه 05 هنجر 13 ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا:  بجهة ، اثاث تصنيع

 مواد عن 32339 برقم 25255253 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار فرج الرازق عبد عوض -  149

 رضوان طه احمد/  ملك - الحوراني:  بجهة ، غذائيه

 بويات محل عن 63100 برقم 25255253 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوشه محمد جمال مروه -  143

 جبريل السعيد عبده اعتدال/  ملك القنال مسجد بجوار - النهضه عزب:  بجهة ،

 تجاره عن 63109 برقم 25255253 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيني مأمون نبيل محمد -  149

. م السيد منصور امين منصور رشا/  ملك المشروع جامع بجوار المشروع طريق - البطيخ كفر:  بجهة ، الغذائيه المواد وتوزيع

 البطيخ كفر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو
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 يوسف عبدالمنعم اسعد/  ملك - المهني التدريب شارع رابع قسم:  بجهة ، تصدير

 صناعه عن 63316 برقم 25255219 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزفتاوي علي احمد محمد -  293
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 عبد علي/  ملك - كرات عبده اخشاب بجوار - بورسعيد طريق - المحور شارع - السياله:  بجهة ، موبايالت اكسسوارات تجاره
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 تجاره عن 63332 برقم 25255216 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرجيسي حسين محمد احمد -  235

 بملكه - درغام الشيخ:  بجهة ، الحلويات

 تجاره عن 63345 برقم 25255216 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يعقوب علي احمد المهيمن عبد -  231

 الشبراوي محمد رضا محمد/  ملك المطار طريق - الرياض:  بجهة ، والكيماويات الدهانات

 مخبز عن 63341 برقم 25255216 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخالق عبد عثمان احمد يسري -  232
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 النمر محمد جمعه الدين جمال محمد

 عن 63346 برقم 25255225 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم الدين محي اسالم -  234
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 الروضه شباب مركز/  ملك - الروضه شباب مركز سور - الروضه:  بجهة ، حريمي اكسسوار عن

 تصنيع عن 63309 برقم 25255225 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن زكي احمد نشات -  233
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 البيلي محمود احمد علي/  ملك - سنو قريه الرياض البطيخ كفر مركز:  بجهة ، البناء مواد في توريدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو
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 الرازق عبد حسن نجاه/  ملك المدينه مجلس بجوار - سعد كفر:  بجهة ، ودواجن وخضار

 63352 برقم 25255213 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم اسماعيل العراقي محمد اسماعيل -  263

 بملكه - الميناء طريق - البطيخ كفر:  بجهة ، الكونتر لتصنيع ورشه عن

 صناعه عن 63353 برقم 25255213 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم فهمي سلطان سامح -  264
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 االسمر محمد السيد محمد/  ملك العشرين شارع القوس - الشعراء:  بجهة ، موبليات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 كوافير عن 63359 برقم 25255213 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البياع عيد محمد محمد حنان -  263
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 عن 63422 برقم 25255223 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي سلطان الفتاح عبد محمد -  266

 بملكه - الدين سيف:  بجهة ، ارز مضرب

 مقهى عن 63421 برقم 25255223 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابو السعيد فوزي السعيد -  355

 الجديلي عبدالسالم السيد/  ملك - المحطه ميدان فارسكور:  بجهة ، االنترنت خدمات فيماعدا

 مقهى عن 63424 برقم 25255223 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازي ابو محمد حسن محمد -  351

 ابوحجازي السيد محمد حسن/  ملك - السالم مسجد بجوار دمياط منيه اول قسم:  بجهة ، االنترنت خدمات فيماعدا

 شوي عن 63429 برقم 25255223 فى قيد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداهلل مهدي محمد فاطمه -  352

 شهده القادر عبد المجيد عبد محمد السيد/  ملك - العباسيه:  بجهة ، االسماك

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   النفاض يوسف ابراهيم رضا محمد)  العموميه والمقاوالت البناء مواد لبيع النفاض -  353

 ومقاوالت واسمنت تسليح حديد وسن وزلط رمل من بناء مواد بيع عن 63423 برقم 25255223 فى قيد ، 1555550555

/  ملك - العز ابو مسجد بجوار ابوالعز عزبه/  ملك - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، والعمال الطرود نقل مقاوالت فيماعدا عموميه

 شلبي مصطفى هديه

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برقم 25255259 فى ،قيدت 055550555   مالها ،رأس   مفروشات تجاره  ،  شركة   وشريكه حسني محمد كاظم محمود -  1

 النجا ابو اماني/  ملك المهندسين نادي بجوار البحر شارع - اول قسم:  بجهة ، مفروشات تجاره عن ، 63250

 ،رأس   البناء ومواد االنشائيه المعدات في والتوريدات العامه المقاوالت اعمال  ،  شركة   وشريكته موسى احمد علي عمرو -  2

 االنشائيه المعدات في والتوريدات العامه المقاوالت اعمال عن ، 63393 برقم 25255220 فى ،قيدت 1555550555   مالها

 ابو عوض منصور احمد منصور/  ملك cib بنك اعلى 62 عماره 62 المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، البناء ومواد

 العباسي

   مالها ،رأس(    احزمه - احذيه - شنط)  الجلديه المصنوعات وتوزيع تجاره  ،  شركة   وشريكه جمال دعاء -  3

 ،(  احزمه - احذيه - شنط)  الجلديه المصنوعات وتوزيع تجاره عن ، 63335 برقم 25255224 فى ،قيدت 1555550555

 الغزاوي حسام/  ملك مختارالحمامصي شارع - سرور ميدان - اول قسم:  بجهة

 255550555   مالها ،رأس   والحاويات البضائع نقل باعمال القيام  ،  شركة   وشريكه حجاز ابراهيم محمد جمال معتز -  4

 ملك العاص بن عمر شارع - سعد كفر:  بجهة ، والحاويات البضائع نقل باعمال القيام عن ، 63342 برقم 25255216 فى ،قيدت

 حجاز ابراهيم محمد جمال معتز/ 

 وتوريد الرياضيه المنشأت واقامه والمالهي الكافيهات اداره  ،  شركة(    جروب العراقي)  وشريكه العراقي محمد -  0

 والمالهي الكافيهات اداره عن ، 63325 برقم 25255219 فى ،قيدت 1555550555   مالها أس،ر   الرياضيه المستلزمات

 يوسف/  ملك السقا علي شارع من متفرع الباز حاره - ثان قسم:  بجهة ، الرياضيه المستلزمات وتوريد الرياضيه المنشأت واقامه

 العراقي محمد محمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 عن ، 63195 برقم 25255254 فى ،قيدت 055550555   مالها ،رأس   التصدير  ،  شركة   وشركاه العنين ابو محمد -  9

 العنين ابو احمد محمد احمد/  ملك عبده محمد شارع - الحرس باب:  بجهة ، التصدير

 فى ،قيدت 055550555   مالها ،رأس   جاهزه مالبس صناعه  ،  شركة   وشريكه الفيومي نصر فتحي محمود -  3

 الدين صالح شارع من متفرع العصفوري شارع - ثالث قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس صناعه عن ، 63260 برقم 25255219

 الشناوي محمد عبده رضا/  ملك

 فى ،قيدت 055550555   مالها ،رأس   المطاعم وتشغيل تأسيس مجال في العمل  ،  شركة   وشريكه الديب محمد طارق -  9

 1 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، المطاعم وتشغيل تأسيس مجال في العمل عن ، 63234 برقم 25255215

 الديب علي وهبه محمد طارق/  ملك الميزانين دور 2 مرحله

 21555550555   مالها ،رأس   اراضي واستصالح عامه ومقاوالت بناء مواد تجاره  ،  شركة   وشركاه علي الدين شهاب -  6

 بجوار - سعد كفر:  بجهة ، اراضي واستصالح عامه ومقاوالت بناء مواد تجاره عن ، 63144 برقم 25255252 فى ،قيدت

 احمد سيد نجم العظيم عبد احمد/  ملك المحكمه

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   25255252 تاريخ وفى ،   39022:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بشاره عياد اندراوس باسم   - 1

 نهائيا النشاط لترك 33339 رقم محو بأمر شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   25255252 تاريخ وفى ،   95953:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ورد السعيد محمد كريم   - 2

 االخر الرئيسي المحل الغاء

  السجل شطب/محو تم   25255252 تاريخ وفى ،   31163:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بحيري محمد ابراهيم محسن   - 3

 نهائيا النشاط لترك 33336 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   25255253 تاريخ وفى ،   63521:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطحان ناصف محمد رانيا   - 4

 نهائيا النشاط لترك 33345 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   25255254 تاريخ وفى ،   30631:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االلفى  محمود  السيد   - 0

 نهائيا النشاط لترك 33342 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   25255254 تاريخ وفى ،   93516:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رخا ابو السعيد اسعد خالد   - 9

 1140 رقم التأشير بموجب القيد الغاء تم

 شطب/محو تم   25255254 تاريخ وفى ،   99520:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مبارك احمد السيد محمد المجد ابو   - 3

 نهائيا النشاط لترك 33344 رقم محو بأمر شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 شطب  السجل شطب/محو تم   25255254 تاريخ وفى ،   61094:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المتولي نصر احمد   - 9

 نهائيا النشاط لترك 33300 رقم محو بامر

  السجل شطب/محو تم   25255254 تاريخ وفى ،   42343:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شهيب عبده حسن مجدى   - 6

 نهائيا النشاط لترك 33343 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   25255254 تاريخ وفى ،   69493:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شاكر كامل حامد حامد   - 15

 نهائيا النشاط لترك 33340 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   25255254 تاريخ وفى ،   62653:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عويضه لطفي محمد محمود محمد   - 11

 نهائيا النشاط لترك 33341 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255254 تاريخ وفى ،   43695:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشامي احمد فاروق ماهر   - 12

 1149 رقم التأشير بموجب القيد  الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   25255250 تاريخ وفى ،   45596:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القندفلى مسعد محمود   - 13

 نهائيا النشاط لترك 33346 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   25255250 تاريخ وفى ،   35049:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجمال عبده التابعى العربى   - 14

 نهائيا النشاط لترك 33349 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255250 تاريخ وفى ،   34399:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صميده سعد مصطفى   - 10

 نهائيا النشاط لترك 33349 رقم محو بأمر شطب

 تم   25255250 تاريخ وفى ،   92936:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صديق محمود عبده بدوي(  الصديق)    - 19

 نهائيا النشاط لترك 33343 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255259 تاريخ وفى ،   93359:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد صالح اشرف   - 13

 نهائيا النشاط لترك 33302 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255259 تاريخ وفى ،   99236:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فايد محمد محمد عصام   - 19

 نهائيا النشاط لترك 33301 رقم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   25255259 تاريخ وفى ،   63654:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جوهر يوسف السيد زكريا احمد   - 16

 نهائيا النشاط لترك 33304 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255256 تاريخ وفى ،   99919:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عرفه محمد مجدى اسالم   - 25

 نهائيا النشاط لترك 33303 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   25255215 تاريخ وفى ،   33611:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يس مصطفى حسن محمد   - 21

 نهائيا النشاط لترك 33303 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   25255215 تاريخ وفى ،   99360:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم خليل سمير احمد   - 22

 نهائيا النشاط لترك 33309 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   25255215 تاريخ وفى ،   39336:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  التوارجى احمد عبده محمد احمد   - 23

 نهائيا النشاط لترك 33306 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255215 تاريخ وفى ،   33360:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدسوقي السعيد نبيل حامد   - 24

 1290 رقم التأشير بموجب االخر الرئيسي المحل الغاء تم

 شطب/محو تم   25255215 تاريخ وفى ،   93325:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العوادلي مصطفى مسعود حامد   - 20

 نهائيا النشاط لترك 33309 رقم محو بأمر شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 شطب/محو تم   25255211 تاريخ وفى ،   33665:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرحات السالم عبد السيد السيد   - 29

 1395 رقم التأشير بموجب االخر الرئيسي المحل الغاء  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255211 تاريخ وفى ،   42093:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مجد عبدالسالم محمد فاتن   - 23

 نهائيا النشاط لترك 33391 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   25255211 تاريخ وفى ،   34522:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار محمد كمال نصر   - 29

 نهائيا النشاط لترك 33390 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   25255211 تاريخ وفى ،   29126:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطويل محمد عبدالسالم   - 26

 نهائيا النشاط لترك 33392 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   25255211 تاريخ وفى ،   63323:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جمعه الشربيني اسماعيل سامي   - 35

 الفرع الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   25255211 تاريخ وفى ،   65329:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  داود مصطفى عوض محمد   - 31

 نهائيا النشاط لترك 33395 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   25255211 تاريخ وفى ،   93519:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوف ابو مسعد محمد عامر   - 32

 نهائيا النشاط لترك 33394 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   25255212 تاريخ وفى ،   96999:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدنجاوى البسيونى على رضا   - 33

 نهائيا النشاط لترك 33399 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255212 تاريخ وفى ،   94613:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رزق السيد يحيي السعيد   - 34

 نهائيا النشاط لترك 33335 رقم محو بامر شطب

 تم   25255212 تاريخ وفى ،   60592:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحليم عبد البصير عبد الحليم عبد امال   - 30

 نهائيا النشاط لترك 33331 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255212 تاريخ وفى ،   49550:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زهيرى ناصر ابو عبده عباده   - 39

 نهائيا النشاط لترك 33393 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   25255212 تاريخ وفى ،   93521:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شاهين ابو السعيد كامل السيد   - 33

 نهائيا النشاط لترك 33396 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255212 تاريخ وفى ،   99116:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االلفي محمد علي اشرف   - 39

 نهائيا النشاط لترك 33399 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   32320:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشعباني السالم عبد رفعت نصره   - 36

 نهائيا النشاط لترك 33334 رقم محو بامر سطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   96003:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبر حسنين حسنين اسامة   - 45

 نهائيا النشاط لترك 33332 رقم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   93032:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العيله ابو محمد السالم عبد شوقي   - 41

 نهائيا النشاط لترك 33333 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   90529:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البيومي محمد ابراهيم محمود   - 42

 نهائيا النشاط لترك 33330 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   95561:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جمعه احمد جمعه هانى   - 43

 نهائيا النشاط لترك 33339 رقم محو بأمر شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 تم   25255213 تاريخ وفى ،   43650:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرجال ابو البسيوني البسيوني رزق   - 44

 1499 رقم بالتاشير شطب  السجل شطب/محو

 تم   25255213 تاريخ وفى ،   01511:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رخا يوسف فتحي الدين محي جوده   - 40

 1430 رقم بالتأشير االخر الرئيسي المحل الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   25255213 تاريخ وفى ،   43650:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرجال ابو البسيونى البسيونى رزق   - 49

 نهائيا النشاط لترك 33333 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   31933:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العيسوى الدسوقى محمد   - 43

 نهائيا النشاط لترك 33399 رقم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   61415:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شبيب حسن الواحد عبد عبداهلل   - 49

 نهائيا النشاط لترك 33393 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   09039:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحسن ابو احمد العظيم عبد معتز   - 46

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم  السجل

 تم   25255213 تاريخ وفى ،   95311:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   الغاء)  البسيونى محمود السالم عبد احمد   - 05

 نهائيا النشاط لترك 33392 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب  السجل شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   95311:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البسيونى احمد   - 01

 نهائيا النشاط لترك 33392 رقم محو بأمر

 شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   99952:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف غازى غازى السيد يوسف   - 02

 نهائيا النشاط لترك 33393 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   01221:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عياد فرج صادق فوزي   - 03

 نهائيا النشاط لترك 33399 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   65236:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصير ابراهيم ابراهيم محمد   - 04

 نهائيا النشاط لترك 33390 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   09039:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحسن ابو احمد العظيم عبد معتز   - 00

 نهائيا النشاط لترك 33336 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   02692:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصعيدي السيد فضل   - 09

 نهائيا النشاط لترك 33395 رقم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   25255219 تاريخ وفى ،   69131:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شريف حسن احمد احمد عادل   - 03

 نهائيا النشاط لترك 33365 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255219 تاريخ وفى ،   61099:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهندي خليل طه محمد   - 09

 نهائيا النشاط لترك 33361 رقم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   25255216 تاريخ وفى ،   60205:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زرمبه محمد الرازق عبد يحيى   - 06

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   25255216 تاريخ وفى ،   93393:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عراقي حسين رزق العربي   - 95

 نهائيا النشاط لترك 33362 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   25255225 تاريخ وفى ،   96033:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المزاحي محمد لطفي بركات عبير   - 91

 نهائيا النشاط لترك 33364 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 تم   25255225 تاريخ وفى ،   31941:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحسيني الغفار عبد العليم عبد سعد محمد   - 92

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25255225 تاريخ وفى ،   99052:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العزب علي السيد شريف   - 93

 نهائيا النشاط لترك 33363 برقم

 تم   25255225 تاريخ وفى ،   63950:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب مصطفى احمد مصطفى محمد   - 94

 نهائيا النشاط لترك 33366 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25255225 تاريخ وفى ،   30399:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  معيط  عبده  محمد محمد   - 90

 نهائيا النشاط لترك 33963 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   25255225 تاريخ وفى ،   05933:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غالي الدسوقي محمد دينا   - 99

 نهائيا النشاط لترك 33369 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   25255225 تاريخ وفى ،   99413:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المر حسن الفتح ابو محمد ادهم   - 93

 نهائيا النشاط لترك 33455 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   25255223 تاريخ وفى ،   06991:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخالق عبد محمود رمضان الدين جمال   - 99

 نهائيا النشاط لترك 33451  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255224 تاريخ وفى ،   99390:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشبلي احمد احمد احمد محمود   - 96

 الفرع قيد اللغاء 33453 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   25255224 تاريخ وفى ،   99390:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشبلي احمد احمد احمد محمود   - 35

 الفرع قيد اللغاء 33453 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   25255224 تاريخ وفى ،   06203:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغندور فريد محمد محمد احمد   - 31

 نهائيا النشاط لترك 33452 رقم محو بامر شطب  السجل

 تم   25255220 تاريخ وفى ،   65932:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين الرحيم عبد علي الرحيم عبد عبده   - 32

 نهائيا النشاط لترك 33459 رقم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25255220 تاريخ وفى ،   91204:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سحلول احمد السيد احمد   - 33

 نهائيا النشاط لترك 33459 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   25255220 تاريخ وفى ،   39643:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العرباني السيد زكريا محمد   - 34

 نهائيا النشاط لترك 33450 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255220 تاريخ وفى ،   39649:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العرباني السيد زكريا السيد   - 30

 نهائيا النشاط لترك 33454 رقم

 شطب/محو تم   25255220 تاريخ وفى ،   40339:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى ابو  حسن محمد محمد   - 39

 نهائيا النشاط لترك 33414 رقم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255220 تاريخ وفى ،   93133:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديوي مسعد مسعد محمد   - 33

 نهائيا النشاط لترك 33415 رقم

  السجل شطب/محو تم   25255220 تاريخ وفى ،   29136:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المزاحى امين مختار عماد   - 39

 نهائيا النشاط لترك 33453 رقم

 شطب/محو تم   25255229 تاريخ وفى ،   96635:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االطروش السعيد عادل محمد   - 36

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 تم   25255229 تاريخ وفى ،   01096:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سرحان المحجوب اهلل فتح محمد احمد   - 95

 نهائيا النشاط لترك 33413 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25255229 تاريخ وفى ،   31303:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشناوى  السيد  داود  فريد   - 91

 نهائيا النشاط لترك 33411 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   25255229 تاريخ وفى ،   05025:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصياد فهمى علي شهيره   - 92

 نهائيا النشاط لترك 33412 رقم

 شطب/محو تم   25255229 تاريخ وفى ،   35999:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى ابو فرح صادق عبير   - 93

 نهائيا النشاط لترك 33419 رقم  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255229 تاريخ وفى ،   92934:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل علي محمد وجيده   - 94

 نهائيا النشاط لترك 33413 رقم

 تم   25255229 تاريخ وفى ،   63533:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسي عبدالعظيم السيد عبدالرحمن   - 90

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25255223 تاريخ وفى ،   91224:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه حسن السيد خالد   - 99

 نهائيا النشاط لترك 33425 رقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال رأس تعديل تم  25255252 ، تاريخ وفي  36092 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  تفاحه مسعد محمد ربيع محمد اسامه -  1

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 رأس تعديل تم  25255252 ، تاريخ وفي  63594 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العوض ابو السيد عبدالعزيز شريف احمد -  2

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255252 ، تاريخ وفي  93993 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم الزكي السعيد عالء -  3

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 ، تاريخ وفي  95991 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الشحات رضوان مصطفى رضا)  المنزليه االدوات لتجاره بدر مؤسسه -  4

  جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  25255252

،  المال رأس تعديل تم  25255252 ، تاريخ وفي  69946 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البنداري البنداري طاهر ايمن -  0

  جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255252 ، تاريخ وفي  63539 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهادي عبد التابعي زكي ماهر احمد -  9

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تم  25255252 ، تاريخ وفي  92545 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(    الدين نور محمود علي محمد علي)  كريب علي -  3

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 تعديل تم  25255252 ، تاريخ وفي  92545 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  الدين نور محمود علي محمد علي -  9

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 رأس تعديل تم  25255252 ، تاريخ وفي  63563 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشهاوي الدسوقي الدسوقي انس محمد -  6

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255253 ، تاريخ وفي  63521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ريه ابو زكريا حسن داليا -  15

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255253 ، تاريخ وفي  31966 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المجيد عبد ابراهيم محمد احمد -  11

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255253 ، تاريخ وفي  63399 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طبل السيد السيد مروه -  12

  جنيه  215550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  25255253 ، تاريخ وفي  63505 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الوصيف السيد رمضان السيد محمد -  13

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255253 ، تاريخ وفي  63593 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العزبي سعد عاطف عطيه -  14

  جنيه  215550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255253 ، تاريخ وفي  94425 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فاضل سليمان احمد محمد احمد -  10

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255254 ، تاريخ وفي  93516 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رخا ابو السعيد أسعد خالد -  19

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255254 ، تاريخ وفي  90029 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجندي محمد رجب ياسر -  13

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25255250 ، تاريخ وفي  69352 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المندراوي عبدالغني عبدالغني السعيد -  19

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  25255250 ، تاريخ وفي  62149 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخير ابو محمد محمد جمال لطفي -  16

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255250 ، تاريخ وفي  95420 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحلو مصطفى محمد مجدي -  25

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255250 ، تاريخ وفي  94944 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد مصطفى علي فتحي -  21

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255256 ، تاريخ وفي  92394 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ماريه محمد احمد كفاح احمد -  22

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  25255256 ، تاريخ وفي  63192 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشافعي عبدالنبي الدين نصر هدى -  23

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255256 ، تاريخ وفي  49905 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن على حسن -  24

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  25255256 ، تاريخ وفي  00949 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخواجه احمد الجواد عبد اسماعيل -  20

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  25255256 ، تاريخ وفي  61909 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمر الفتاح عبد شريف محمد -  29

  جنيه  455550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255256 ، تاريخ وفي  63130 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الكاشف حامد السيد حسناء -  23

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255215 ، تاريخ وفي  30333 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الغاء)  شطا  فكرى  اشرف -  29

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255215 ، تاريخ وفي  33533 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى ابو حسن طه مراد -  26

  جنيه  10555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255215 ، تاريخ وفي  03409 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغباشي حسن علي محمد -  35

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255215 ، تاريخ وفي  69924 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التمامي احمد كمال كمال -  31

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25255215 ، تاريخ وفي  09299 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدعدع حسن محمد جمال محمد عمرو -  32

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255215 ، تاريخ وفي  33360 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدسوقي السعيد نبيل حامد -  33

  جنيه  25555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255215 ، تاريخ وفي  64121 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحجري قابيل محمد عميد مياده -  34

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255215 ، تاريخ وفي  96241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى عبده مخيمر عبده -  30

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255215 ، تاريخ وفي  93514 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى يوسف يوسف محمد -  39

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255215 ، تاريخ وفي  94690 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشيخ حمدي عماد -  33

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255215 ، تاريخ وفي  96309 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شرابي مسعد رضا محمد هاني -  39

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  25255211 ، تاريخ وفي  69352 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المندراوي عبدالغني عبدالغني السعيد -  36

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 المال رأس تعديل تم  25255211 ، تاريخ وفي  32533 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العنين ابو الشربيني العنين ابو محمد -  45

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  25255211 ، تاريخ وفي  63323 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه الشربيني اسماعيل سامي -  41

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

  25255211 ، تاريخ وفي  42030 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   االشرم يوسف محمد عويس)  والبويات للحدايد عويس -  42

  جنيه  05555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

 رأس تعديل تم  25255211 ، تاريخ وفي  42030 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  االشرم يوسف محمد عويس -  43

  جنيه  05555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  25255211 ، تاريخ وفي  30099 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االشرم يوسف محمد عويس رامي -  44

  جنيه  05555550555، 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 ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255211 ، تاريخ وفي  93029 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرحان محمد مسعد نوال -  40

  جنيه  355550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255211 ، تاريخ وفي  63592 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صيام قنديل فوزي خيري -  49

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255211 ، تاريخ وفي  91633 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سمره ابو حسن السيد يحيى -  43

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255211 ، تاريخ وفي  99632 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرغلي توفيق السيد توفيق -  49

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255211 ، تاريخ وفي  99149 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جبه علي محمد اهلل عبد -  46

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25255212 ، تاريخ وفي  96912 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اهلل جاد الخبير عبد فؤاد فؤاد احمد تامر -  05

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  25255212 ، تاريخ وفي  33065 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه القادر عبد عابد عابد -  01

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255212 ، تاريخ وفي  93645 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شراب حسن محمد فوزي محمد -  02

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  25255212 ، تاريخ وفي  91565 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العشرى صبحى محمد حسيب محمد -  03

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 تم  25255212 ، تاريخ وفي  63223 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   الطويل الحميد عبد خالد جمال)  الطويل جزاره -  04

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

،  المال رأس تعديل تم  25255213 ، تاريخ وفي  93256 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرقاوي سليم راغب محمد -  00

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  25255213 ، تاريخ وفي  69635 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه الشربيني السيد محمد ناجي ود -  09

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  25255213 ، تاريخ وفي  93353 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته سليمان ابراهيم محمد منير -  03

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255213 ، تاريخ وفي  69604 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم الرازق عبد ابراهيم هبه -  09

  جنيه  215550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255213 ، تاريخ وفي  99015 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفيومي احمد محمود كريم -  06

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255213 ، تاريخ وفي  61014 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البدوي طه محمد محمد مختار -  95

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  25255219 ، تاريخ وفي  31133 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجزار وهبه  عبده محمود المنعم عبد -  91

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 المال رأس تعديل تم  25255219 ، تاريخ وفي  95303 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السالم عبد محمد البديع عبد محمود -  92

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  25255219 ، تاريخ وفي  96261 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سبح رجب علي -  93

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم  25255219 ، تاريخ وفي  09005 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزكي رفعت محمد محمد بالل محمد -  94

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255219 ، تاريخ وفي  32966 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ماضى السعيد السعيد -  90

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255213 ، تاريخ وفي  94534 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل احمد زيد ابو محمد -  99

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255213 ، تاريخ وفي  69329 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عرام عبدالباري العربي كريم -  93

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255213 ، تاريخ وفي  36061 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشامى السيد محمود محمد -  99

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255213 ، تاريخ وفي  35213 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد  الشربينى  محمود عمرو -  96

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255219 ، تاريخ وفي  63544 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العجيمي عبده محمد الرحمن عبد -  35

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255219 ، تاريخ وفي  91364 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهلباوي عبده محمد محمد -  31

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255219 ، تاريخ وفي  36313 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  العفني احمد احمد حسن -  32

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255219 ، تاريخ وفي  91325 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البنا محمد لطفي طارق -  33

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255219 ، تاريخ وفي  95999 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السباعي محمود هاني -  34

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  25255219 ، تاريخ وفي  96036 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغيطانى السيد محمد المنعم عبد محمد -  30

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 ، تاريخ وفي  32323 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   المهدي عبداهلل فؤاد محمد محمد)  التجاريه المهدي مؤسسه -  39

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  25255219

 تعديل تم  25255219 ، تاريخ وفي  32323 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل) ر المهدي اهلل عبد فؤاد محمد محمد -  33

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 المال رأس تعديل تم  25255216 ، تاريخ وفي  63996 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شطا احمد عبدالموجود مجدي كريم -  39

  جنيه  2055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  25255216 ، تاريخ وفي  60205 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زرمبه محمد الرازق عبد يحيى -  36

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255216 ، تاريخ وفي  99913 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن السعيد محمد السعيد -  95

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  المال رأس تعديل تم  25255216 ، تاريخ وفي  05362 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  متيرد ابراهيم ابراهيم ناجي -  91

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255216 ، تاريخ وفي  30005 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم الحميد عبد وهبه حذيفه -  92

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255216 ، تاريخ وفي  63166 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مؤمن محمد محسن مي -  93

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255216 ، تاريخ وفي  63294 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غربيه محمود مصطفى محمد -  94

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255216 ، تاريخ وفي  93150 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فايد احمد حسن عبده -  90

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  25255225 ، تاريخ وفي  26239 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السالم عبد اللطيف عبد ابراهيم اللطيف عبد -  99

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

،  المال رأس تعديل تم  25255225 ، تاريخ وفي  92506 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصر حسن مصطفى محمود -  93

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  25255225 ، تاريخ وفي  93953 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشافعي المرسي محمود نبيه حماده -  99

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  63316 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزفتاوي علي احمد محمد -  96

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  90910 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان محمود جمال حميده -  65

  جنيه  215550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  64155 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجمل عوض محمد السيد سماح -  61

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  92539 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جعفر المقصود عبد الدين جمال حسام -  62

  جنيه  3555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وفي  63246 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   البصراطي منصور محمد باسم)  والتوريدات والمقاوالت للهندسه المنصور -  63

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ

 تعديل تم  25255224 ، تاريخ وفي  09650 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السعيد جاد الرحمن عبد الرحمن عبد احمد -  64

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم  25255224 ، تاريخ وفي  36952 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرازق عبد محمد المجلي عبد اشرف -  60

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  25255224 ، تاريخ وفي  36206 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل زيد ابو محمد شريف -  69

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255220 ، تاريخ وفي  90331 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العزبي السيد السيد محمد -  63

  جنيه  25555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255220 ، تاريخ وفي  30935 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدمك  على محمد   الدين عز -  69

  جنيه  0555550555، 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 ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  المال رأس تعديل تم  25255220 ، تاريخ وفي  90313 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصياد اسماعيل السيد احمد -  66

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255220 ، تاريخ وفي  69463 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرازق احمد محمد احمد -  155

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255220 ، تاريخ وفي  99633 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جوهر محمد السيد احمد -  151

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25255229 ، تاريخ وفي  95523 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  هاجوج عباس عادل محمد -  152

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255229 ، تاريخ وفي  95523 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاجوج عادل محمد -  153

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255229 ، تاريخ وفي  40229 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار  احمد  محمد  مجدى -  154

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  25255229 ، تاريخ وفي  63303 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دبا اهلل عبد محمد تيسير الرحمن عبد -  150

  جنيه  455550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  25255229 ، تاريخ وفي  91023 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قطارية محمد محمد جالل -  159

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255229 ، تاريخ وفي  63235 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان حامد محمد حنين -  153

  جنيه  205550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255229 ، تاريخ وفي  91940 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حميد ابراهيم محسن محمد احمد -  159

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255229 ، تاريخ وفي  96635 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االطروش السعيد عادل محمد -  156

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255229 ، تاريخ وفي  39933 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشخطور حامد حامد -  115

  جنيه  215550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  69394 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المهدي عوض رافت محمد -  111

  جنيه  495550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  69020 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الريش ابو حسن رافت احمد -  112

  جنيه  355550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  35532 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عاشور محمد محمود محمد هيثم -  113

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  64129 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزهار حامد عبده محمد -  114

  جنيه  015550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  99365 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الباز رمضان محمد باسم -  110

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  63533 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسي عبدالعظيم السيد عبدالرحمن -  119

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  91325 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البنا محمد لطفي طارق -  113

  جنيه  25555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  92525 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االغا عبده محمد ابراهيم الدين عالء -  119

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  95629 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدمياطي حسن محمد حسني -  116

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  62602 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل السيد ابراهيم محمد -  125

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 63136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده توفيق وهدان محمد سمير -  1

 جمعه الشربيني اسماعيل سامي/  ملك - المشتركه التجاره مدرسه بجوار الريسه الترعه شارع اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 93013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي احمد حسين هاني -  2

  بملكه - متر 155 مساحه35 ورشه 2 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 92545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين نور محمود علي محمد علي -  3

 حطب ابو محمد محمد ثناء/  ملك 30 القطعه 0 رقم الثاني الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 63145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوش العزيز عبد خليل اسماعيل -  4

  علوش العزيز عبد خليل ابراهيم/  ملك السياله شباب مركز بجوار - السياله ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 63143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو التابعي مسعد محمد -  0

 بيومي يوسف حسن عطيه سلوى/  ملك - المطري قوه امام المطري ميدان اول قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 35321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحكيم عبد الفنجري سعد رمضان -  9

  الفنجري سعد ومحمد الفنجري سعد ود/  ملك 9/12 عقار االولى المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 35321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحكيم عبد الفنجري سعد رمضان -  3

  الفنجري سعد ومحمد الفنجري سعد ود/  ملك 9/12 عقار االولى المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 63146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب احمد السيد عبدالعزيز -  9

 حبيب احمد السيد عبدالعزيز خالد/  بملك - االسماعيليه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 63139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عارف محمد الشحات سعيد -  6

 رضا فتحي السيد محمد/  ملك - السريع الطريق - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 95953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ورد السعيد محمد كريم -  15

  االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 63143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط محمد سمير احمد -  11

 الخياط مصطفى محمد سمير اميره/  ملك - الحديدي شارع - وزير عبدالعظيم شارع اول قسم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 63149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار االمام المتولي اسامه -  12

 بملكه - جريده ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 63101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمر سيد عبدالغني جمال -  13

 عبدون ابراهين محمدي حمدين/  بملك - الديني المعهد بجوار الشعراء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 69390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابو السعيد توكل اسامه -  14

   عبده ابو السعيد توكل حسن/  ملك كرات صادق محمد ومدرسه السعيد ابو قهوه امام - السياله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 63139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو الشحات السعيد محمد -  10

 عبدالكريم شحاته عبدالجواد محمود/  ملك - النادي بجوار سعد كفر تفتيش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 93013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي احمد حسين هاني -  19

  بملكه - متر 155 مساحه35 ورشه 2 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 63142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد حامد عمر -  13

  السيد محمد السيد ومحمد علي/  ملك 1 محل 32 قطعه الثاني الحي مركز - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 92545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  الدين نور محمود علي محمد علي -  19

  حسين علي محمد علي محمد/  ملك 1 عقار- الصديق بكر ابو شارع - اول قسم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 92545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  الدين نور محمود علي محمد علي -  16

    حطب ابو محمد محمد ثناء/  ملك 30 رقم القطعه 0 رقم الثاني الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تم 25255252 تاريخ وفي 92545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(   الدين نور محمود علي محمد علي)  كريب علي -  25

  حسين علي محمد علي محمد/  ملك 1 عقار- الصديق بكر ابو شارع - اول قسم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 25255252 تاريخ وفي 92545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(   الدين نور محمود علي محمد علي)  كريب علي -  21

    حطب ابو محمد محمد ثناء/  ملك 30 رقم القطعه 0 رقم الثاني الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 63140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر علي محمد عبدالمنعم -  22

 عبدالمعطي سيد حميده عفاف/  ملك - 25 شارع من متفرع عبدالناصر جمال شارع العنانيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 63141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبي السيد المعاطي ابو هاني -  23

  البلتاجي االمام شوقت محمد/  ملك - غرناطه صيدليه بجوار اللحم عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 65635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر عوض محمد عوض -  24

  جوهر عوض عوض محمد/  ملك الشربيني مسجد بجوار - العنانيه ،:   الـتأشير

 وفي 63133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  االمير العنين ابو الشبراوي مصطفى محمد)  الشبراوي محمد/  د صيدليه -  20

 3 محل 25/34 قطعه الرابعه المجاوره الثاني الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ

  العناني عبدالكريم محمود بليغ/  ملك - الكفراوي اهلل حسب شارع

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 63105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبده محمد اشرف -  29

 احمد عبده محمد اشرف/  بملك - الكبير الجامع شارع السنانيه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 63149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدماطي محمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد -  23

  المكاوي اسماعيل الدين كمال احمد/  ملك العمده كوبري بجوار - التوفيقيه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 69943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربي عرفه الوليد وليد -  29

  الموجي محمد مسعد تامر/  ملك عزوز مغسله بجوار عثمان ارض - المحور - اول قسم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المندراوي المهدي حمدي محمد -  26

 الصدا طاهر هيثم/  ملك - السريع الطريق البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 69420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دنيا ابو احمد طلعت محمد مصطفي -  35

  بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه - 46 رقم بالهنجر 29 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي رزق سالمه سعديه -  31

  العزيز عبد محمد سمير/  ملك اهلل عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد عبدالباقي محمد محمد محمود -  32

 فايد عبدالباقي محمد محمد/  ملك - االسالم فجر مجمع بجوار غالب ابو ميت كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنا محمد احمد صبري ابراهيم -  33

  شهده محمود محمود محمود/  ملك الجالء شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 69963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرو السيد حسن رشا -  34

  عبيد مكرم شارع مول السراج خلف الرابع الدور لالثاث دمياط مول نصر مدينه ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه محمد جمال مروه -  30

  جبريل السعيد عبده اعتدال/  ملك القنال مسجد بجوار - النهضه عزب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 69420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دنيا ابو احمد طلعت محمد مصطفى -  39

  بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه - 46 رقم بالهنجر 29 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل عبد محمد فاضل عادل -  33

  هاللي حلمي السالم عبد محمود/  ملك المتبولي شارع - رابع قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكتاتني عبده الدين صالح هنادي -  39

  ابراهيم عبدالرحمن محمد ايمن/  ملك 1 محل 34/93 قطعه الثالثه المجاور - االول الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 32339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار فرج الرازق عبد عوض -  36

 رضوان طه احمد/  ملك - الحوراني ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد زكريا عبدالسالم خالد -  45

 بملكه - السوالم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 99259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب السيد اهلل علي حسن -  41

  بملكه - متر 155 مساحه 05 هنجر 13 ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف موسى اسماعيل حلمي محمد -  42

  الشلقاني موسى محمد عبدالرحمن نبيل/  ملك - التوفيقيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا ابراهيم السيد عمرو -  43

 الدقناوي شلبي محمد/  ملك - الرحمه مسجد بجوار - السياله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحكيم عبدالمجيد محمد بهاء -  44

 جالله ابو المرسي زكي جالل/  ملك - جالله ابو معرض  ربجوا المعارض ارض العنانيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعي عبدالنبي الدين نصر هدى -  40

 البياع السيد فتحي رضا/  ملك - حالوه ترعه الميناء طريق البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرداد عبدالحميد منصور محمد محمد -  49

  البر راس لمدينه المحليه الوحده/  ملك 43 عشه 60 شارع - البر راس ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرداد عبدالحميد منصور محمد محمد -  43

  البر راس لمدينه المحليه الوحده/  ملك 43 عشه 60 شارع - البر راس ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 63106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عماره طلبه ابراهيم جمال ابراهيم)  واالنشاءات للهندسه عماره -  49

 طلبه ابراهيم جمال/  ملك 299 رقم العقار - النصر شارع - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255253

  البطيخ كفر. م عماره

 25255253 تاريخ وفي 63193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  وهدان حسانين محمد محمد)  العامه للمقاوالت وهدان -  46

 بملكه - عجور مسجد بجوار البصارطه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصباح اسماعيل رضا شيرين -  05

  العنين ابو مسعد عبده الوهاب عبد/  ملك الرياضي دمياط نادي امام المحطه شارع تبارك برج - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف مسعد طلعت عزمي -  01

  البطيخ كفر. م سالمه المنعم عبد علي عزيزه/  ملك - الركابيه - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني مأمون نبيل محمد -  02

  البطيخ كفر. م السيد منصور امين منصور رشا/  ملك المشروع جامع بجوار المشروع طريق - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 32339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار فرج عبدالرازق عوض -  03

  رضوان طه احمد/  ملك - الحوراني ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 69943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربي عرفه الوليد وليد -  04

  الموجي محمد مسعد تامر/  ملك عزوز مغسله بجوار عثمان ارض - المحور - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني محمد حمدي فاطمه -  00

 السجان حافظ امال/  ملك - البصارطه كوبري بجوار - البصارطه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 63194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر الحسيني مخيمر احمد محمد -  09

  الرازق عبد محمد علي/  ملك - المنازله كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 99259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب السيد اهلل على حسن -  03

  بملكه - متر 155 مساحه 05 هنجر 13 ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 63190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال علي محمد عادل محمد -  09

  دنيا ابو رفعت محمد محمد/  ملك الخطاب بن عمر شارع - ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 43695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى  احمد فاروق  ماهر -  06

 (  االخر الرئيسي المحل الغاء|)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 63134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر ابراهيم احمد دعاء -  95

  الحميد عبد محمد نادر احمد نور/  ملك الثوره شارع تقاطع ناصر شارع سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 63139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل عبدالسالم محروس وليد -  91

 اللضام ابراهيم احمد جمال/  ملك - االسماعيليه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 63139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسال االمام الجليل عبد كامل مصطفى -  92

 العسال االمام الجليل عبد محروس/ ملك - التانيه كوستا - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 90122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبسي علي السيد أحمد -  93

 البطيخ كفر 5م الدبسي علي السيد محمد/  ملك الزيني سيراميك مخزن بجوار اللضامين - البطيخ كفر ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 63192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل محمد ناجي محمد محمد -  94

  عجير علي الدين صالح احمد/  ملك الحمايل ابو مسجد بجوار - البحر شارع - السرو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 60193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه صديق مجدي محمد -  90

 طرابيه صديق مجدي واحمد الشربيني مصطفى رشاد محمد جيهان/  ملك - حميدو كفر - درغام الشيخ ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 63193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حسانين موسى سماح -  99

 البستاني السيد احمد سعد/  ملك - الرئيسي القريه مدخل السالم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 63133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعي ابو حافظ السعيد السيد محمد -  93

  نجم حسن رياض صفيه/  ملك خلف اوالد ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 63133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد حسين العال عبد ابراهيم -  99

  كيوان عوض محمد محمد وطارق كيوان محمد عوض محمد محمود/  ملك 93 سوق 3 عقار - البر راس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 63132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدالدين ابراهيم علي ابراهيم -  96

 نيس عبد عبدالجليل محمد رمضان/  ملك - سعد كفر العباسيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 63199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلبول عبده علي سعد سعد -  35

  بلبول علي سعد محمد/  ملك النحاس يحيى شارع - المعلمين تقسيم - ثالث قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 63199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبادي الدين عز السعيد يوسف نسمه -  31

 العزب المتولي المتولي مسعد/  ملك - الجالء شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 93516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابو السعيد أسعد خالد -  32

  االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 93516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابو السعيد أسعد خالد -  33

   نوارج محمد حسن محمد/  ملك البر راس طريق - السنانيه ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 63136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الراجحي عوض الراجحي السيد الراجحي)  الراجحي موبيليات -  34

 عوض الراجحي حسني/  ملك - االبتدائيه المدرسه شارع امتداد الشيوخ ميت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255254

 الراجحي

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 63191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي بدوي محمد محمد -  30

  بدوي السيد بدوي رياض/  ملك القادر عبد مسجد بجوار - الجديد البر راس طريق - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 63196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالخالق يوسف والء -  39

 العزب المتولي المتولي مسعد/  ملك - بورسعيد شارع مع الجالء شارع تقاطع سعد كفر بندر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 90122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبسي علي السيد احمد -  33

  البطيخ كفر 5م الدبسي علي السيد محمد/  ملك الزيني سيراميك مخزن بجوار اللضامين - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 63130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه حسين عاطف حسين -  39

 حسين جمعه حسين عاطف/  ملك - المسري شارع الوسطاني ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني طه صادق محمد -  36

 الخميسي مختار محمد اسامه/  ملك - االحمدي الحربي الشارع اللحم عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده الشرباصي طه اهلل عبد نجفه -  95

  السيد الشرباصي شعبان كامل/  ملك مبارك شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد محمد احمد -  91

  الشهابي الحي عبد محمد محمود احمد/  ملك - المحمديه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المرشدي درغام سالم اسالم -  92

  احمد المرشدي درغام سالم/  ملك - الوسطاني ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخنيني مختار محمد اسامه -  93

 الطوتنجي احمد محمد محمد/  ملك - المنتزه شارع االولى االعصر رابع قسم ،:   الـتأشير

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الخالق عبد محمد اهلل عبد السيد)  والمقاوالت والتصدير لالستيراد الخالق عبد  اهلل عبد السيد -  94

 شلبي رضا احمد/  ملك -المركز شارع - فارسكور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63169

  عزام مسعد

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مؤمن محمد محسن مي -  90

  مؤمن محمد محسن مياده/  ملك QNB بنك اعلى - النيل كورنيش شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 93993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم الزكي السعيد عالء -  99

  حسانين العظيم عبد جمال/  ملك 02/39 قطعه السادسه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه احمد ابراهيم محمد -  93

  خليفه احمد ابراهيم/  ملك العدليه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفي التابعي احمد احمد -  99

 الشريف حسن علي منى/  ملك - الجمال مقهى خلف الرمل غيط جريبه شط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغني سالم فتحي وليد -  96

 صالح الشربيني احمد/  ملك - المدارس شارع سعد كفر بندر ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طافش منصف المجيد عبد بشير حمدان -  65

 اهلل عبد يوسف فرغلي يوسف/  ملك - النهضه عزب ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب ابراهيم صالح ابراهيم -  61

 زيان حسن محمد محمد عطيه/  ملك - الثقافه قصر امام 3 و 2 محل 93 عماره 1 المركزيه المنطقه الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تومه الدسوقي فوزي داليا -  62

 تومه الدسوقي فوزي محمد/  ملك - الحربي الشارع اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع انور حسن محمد -  63

  الميمي السالم محمودعبد المنعم عبد/  ملك - سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 93993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم الزكي السعيد عالء -  64

  حسانين العظيم عبد جمال/  ملك 02/39 قطعه السادسه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر محمد فتحي محمود -  60

 ابراهيم جعفر محمد فتحي/  ملك - االداريه الرقابه مدخل الشعراء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير عبده اسماعيل هشام -  69

 البربير عبده اسماعيل/  بملك -  المحلي المجلس بجوار العنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 63253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر المتولي السيد هند -  63

  زايد ابو نعمان حامد اسامه/  ملك - المحطه شارع - فارسكور ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 العنوان تعديل تم 25255259 تاريخ وفي 63222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوهي الرحمن عبد الوهاب عبد اسالم -  69

  بملكه - متر 05 مساحه 1 هنجر 3 ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير وصف، 
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو
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  العسيلي مسعد مسعد تامر/  ملك النصر شارع - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255219

،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزميتي محمد سالمه طاهر محمد -  211

  الزميتي محمود محمد سالمه طاهر/  ملك 3 رقم محل الساحل سوق - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد محمد الرؤف عبد امنه -  212

  نواره رجب محمد محمد محمد/  ملك الصديق بكر ابو شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 94930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم علي حسن محمد محمد -  213

  المصري محمد محمد/  ملك 36 رقم عقار - زاهر فكري شارع ثان قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 34109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا الحليم عبد حمدي احمد -  214

 عمر ابو مصطفى حامد/  ملك - رابع حي الجديد العلوي الكوبري الوفا ابو ميدان ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عدوه محمد نعمان محسن محمد -  210

 عدوه محمد نعمان محسن نعمان/  ملك - العرب كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمود عادل ندى -  219

 بملكها متر 05 مساحه 1 هنجر - 3 ورشه لالثاث دمياط مدينه شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الظايط محمد السيد السيد -  213

 عوض ابراهيم ابراهيم اسالم/  بملك - المقابر طريق البصارطه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توما السيد عيد المهدي مجدي الدين ضياء -  219

 حسن سليم الكريم العبد نجوى/  ملك - الزرقا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 32966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماضى السعيد السعيد -  216

  بملكه - 3 وحده 4 عماره الثالثه المجاوره - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 94930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم علي حسن محمد محمد -  225

  المصري محمد محمد/  ملك 36 رقم عقار - زاهر فكري شارع ثان قسم ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 96261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سبح رجب علي -  221

 النجا ابو الحسيني الحسيني عزه/  ملك - المركز كوبري شارع الزرقا ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات محمود علي ناصر -  222

  الشحات محمود احمد وائل/  ملك الفيومي مجزر شارع - شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبي الفتاح عبد عبده انعام -  223

  البشبيشي عبده عبده رضا/  ملك 2 رقم محل 34/313 قطعه 13 المجاوره - الثالث الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض سالمه المتولي نجالء -  224

  اباظه حسين حسين السعيد تامر/  ملك الصحيه الوحده بجوار - جريبه شط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه كمال عبدالنبي يوسف -  220

 الجندي حسن حسن نورا/  بملك - فارسكور الموسكي شارع ،:   الـتأشير

 تم 25255213 تاريخ وفي 93141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سعد حسن جمال نادر)  االثاث لتجاره اروزان -  229

 محمد سماح/  ملك التليفزيوني االرسال بجوار - مجاهد الشيخ ارض - بورسعيد طريق - شطا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

  حشيش ابو خليل

،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن القوي عبد محمد الهامي -  223

  المهدي محمد المهدي محمود/  ملك الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع عيد محمد محمد حنان -  229

  حاشر المجيد عبد محمد/  ملك - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخربوطلي شحاته عثمان محمد -  226

  الخربوطلي ابراهيم طه شحاته عثمان/  ملك الفنار شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقي عبد محمد احمد عالء -  235

  المغالوي محمد حمدي محمد/  ملك العرباني ابراهيم شارع 65/99 المعلمين تقسيم - ثالث قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البالموني المغازي احمد زكريا -  231

  البطيخ كفر. م شرابي محمد فؤاد هيثم/  ملك القديمه المحطه بجوار - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات السيد السيد مجدي محمد -  232

  النجار ابراهيم ابراهيم/  ملك غالب ابو ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني عبداهلل محمد رافت -  233

 زهران طه عبده جيهان/  ملك - المحور شارع جريبه شط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدي محمد محمد هاجر -  234

  الشحات احمد حامد حازم/  ملك نافع المستشار شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني محمود رضا محمد -  230

  الشربيني محمود رضا طاهر/  ملك الرياض اعمار برج الحربي الشارع - اللحم عزبه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 99630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابو السعيد ماهر احمد -  239

 الشهاوي صالح مجدي احمد/  ملك الموصلي عمر مسجد امام عبده محمد شارع - ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 93141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد حسن جمال نادر -  233

  حشيش ابو خليل محمد سماح/  ملك التليفزيوني االرسال بجوار - مجاهد الشيخ ارض - بورسعيد طريق - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسمر السيد محمد السيد -  239

  االسمر محمد السيد محمد/  ملك العشرين شارع القوس - الشعراء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع عيد محمد محمد فتحيه -  236

  عطيه محمد محمد عفاف/  ملك القديم السنترال بجوار - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبده الجواد عبد عمرو -  245

  اسماعيل عبده الجواد عبد محمود/  ملك الزراعيه الجمعيه بجوار - العنانيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب السيد السيد ناهد -  241

  بملكها - الهاللي حسن حوض - الدبدوبه - البرج عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الشيخ محمود اسعد العربي -  242

  الحليلي العال ابو فاطمه/  ملك 4 رقم عقار - البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم اسماعيل العراقي محمد اسماعيل -  243

  بملكه - الميناء طريق - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي محمد الشربيني محمد -  244

  الجندي محمد الشربيني/  ملك - العطوي - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم فهمي سلطان سامح -  240

  نجم علي فهمي سلطان/  ملك الكوبري ميدان - 1 رقم عماره - مريم ارض - رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العرباني محمد مسعد محمد -  249

  الجالد رجب عبده اسعد/  ملك االحمدي شارع منه متفرع الحربي الشارع - رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 00314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد السيد الرحيم عبد سحر -  243

 حموده احمد عبدالحليم/  ملك - الغاب كفر سعد كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هبوله محمود رضوان الدين ضياء -  249

  الحلو محمود محمد نرمين/  ملك - التحرير شارع 40 - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 63355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد جمال احمد -  246

  الرازق عبد حسن نجاه/  ملك المدينه مجلس بجوار - سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزفتاوي علي احمد محمد -  205

 الزفتاوي توفيق علي احمد/  ملك - الزفتاوي ارض الملح شط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوق ابو مصطفى سمير كريم -  201

 الزهار زكي محمد اسامه/  ملك - خلدون ابن مدرسه خلف الجالء شارع اول قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 99645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل جبر يوسف يوسف عمر -  202

 مصطفى هدى/  ملك - 4 و 3 و 2 و 1 محل 39/414 قطعه 14 المجاوره الثالث الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 زهران عبدالجليل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 94491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى خليل محمد مجدى -  203

 بملكه كافيار امام - النيل كورنيش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالي طه كمال علي -  204

  الدالي السيد طه كمال/  ملك اللحم عزبه - غرناطه صيدليه خلف النجدي ارض - رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رشاد يسري رفيق -  200

  الحبشي احمد فوزي/  ملك المجيد عبد كوبري - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا محمد محمد احمد -  209

 رخا محمد محمود محمد/  ملك - الزرقاوي شارع البرج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج طلبه وفيق حسام -  203

  غزي رشاد السيد سامح/  ملك البحريه االبراهيميه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 43990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمراوى محمد يوسف محمد -  209

  بملكه - متر155 مساحه 36 هنجر 14 ورشه - لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عوض لطفي سمير -  206

  هاشم الفؤاد راضي محمد/  ملك كاربيتا معرض خلف المحطه شارع - اهلل عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عوض لطفي سمير -  295

  هاشم الفؤاد راضي محمد/  ملك كاربيتا معرض خلف المحطه شارع - اهلل عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود محمود عيد -  291

 سالم ابراهيم محمد محمود محمود/  ملك - الجديده الرضا ام - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 63324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين مصطفى احمد فاطمه -  292

 البربري عباس محمد رافت/  ملك - الحرمين مطعم بجوار - السنانيه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 32323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل) ر المهدي اهلل عبد فؤاد محمد محمد -  293

 سته ابو محمود نصحي محمد معتز/  بملك - العلوي الكوبري امتداد الشهابيه ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 32323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المهدي عبداهلل فؤاد محمد محمد)  التجاريه المهدي مؤسسه -  294

 نصحي محمد معتز/  بملك - العلوي الكوبري امتداد الشهابيه ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255219

 سته ابو محمود

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255219 تاريخ وفي 61119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان يوسف رمضان محمد -  290

  الفتاح عبد محمد خيري/  ملك 4/43 القطعه رقم الرابع الحي - الثالثه المجاوره - الجديده دمياط ،:   الـتأشير
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  النمر محمد جمعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو
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 وصف،  العنوان تعديل تم 25255216 تاريخ وفي 93150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد احمد حسن عبده -  263
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  صالح السيد محمد محمد مصطفى/  ملك 45/64 عقار المحجوب شارع - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 52 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو
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 نصار مسعد حمدي سحر/  ملك - 9 شقه 60 شارع البر راس ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 53 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو
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  شامه العدوي السعيد/  ملك - سليمان كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 63339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته حمزه محمد رضا -  341
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،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 63333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهدى ابو علي فوزي احمد مجدي -  343
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 55 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو
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 وصف،  العنوان تعديل تم 25255229 تاريخ وفي 63411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المساوي محمد محمد محمد -  339

 المساوي السيد محمد محمد خالد/  ملك - ثروت شارع - العلوي الكوبري بجوار رابع قسم ،:   الـتأشير
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  خليل ابراهيم احمد احمد/  ملك البحري سليمان كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255229 تاريخ وفي 63459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب عبدالغفار عزت جمال -  395

 عبدالتواب عبدالغفار عزت السعيد/  ملك - سعد كفر - العباسيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255229 تاريخ وفي 63453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب علي حسن اسعد احمد -  391

 البر راس مدينه مجلس ملك 49 رقم محل - العمومي السوق البر راس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255229 تاريخ وفي 63410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ماضي رزق محمد -  392

   رمان علي ماضي رزق/  ملك القبليه السعديه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255229 تاريخ وفي 63453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشتو الحميد عبد صالح اسالم -  393

  الحميد عبد اهلل عبد عصام/  ملك الجندي عزبه - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255229 تاريخ وفي 63456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزي العزيز عبد محمد احمد -  394

  النجار الحسيني السيد حلميه/  ملك - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255229 تاريخ وفي 63415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيكي عبدالكريم عادل هادي -  390

 الكيكي التابعي عبدالكريم عادل/  ملك - االعداديه المدرسه بجوار السنانيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255229 تاريخ وفي 63414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللضام السالم عبد خالد السالم عبد -  399

  اللضام مختار السالم عبد خالد/  ملك البحريه السعديه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255229 تاريخ وفي 63533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي عبدالعظيم السيد عبدالرحمن -  393

 الهوال محمود جمال/  ملك - لبن مجوهرات بجوار الجيش شارع سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255229 تاريخ وفي 63533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي عبدالعظيم السيد عبدالرحمن -  399

  االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255229 تاريخ وفي 63454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر حسن صابر السيد -  396

  الرازق عبد محمود محمد امل/  ملك/  ملك شحاته كفر - سعد كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255229 تاريخ وفي 63419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرد عبدالجواد ابراهيم اشرف -  365

 المسارع احمد احمد ايمن/  ملك - العطارين شارع شرباص ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255229 تاريخ وفي 62539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف فرج عيد عيد محمد -  361

  غانم المنعم عبد العليم عبد ابراهيم/  ملك الزرقا - اهلل عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 63413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب الخالق عبد احمد سعاد -  362

  عويضه التابعي عويضه/  ملك سعد كفر بندر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 63426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حسن عادل امل -  363

 رجب المتولي فريد فوزي/  ملك - البوسطه شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 63421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابو السعيد فوزي السعيد -  364

 الجديلي عبدالسالم السيد/  ملك - المحطه ميدان فارسكور ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  النفاض يوسف ابراهيم رضا محمد)  العموميه والمقاوالت البناء مواد لبيع النفاض -  360

 مسجد بجوار ابوالعز عزبه/  ملك - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 63423

 شلبي مصطفى هديه/  ملك - العز ابو

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 63424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي ابو محمد حسن محمد -  369

 ابوحجازي السيد محمد حسن/  ملك - السالم مسجد بجوار دمياط منيه اول قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 63422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي سلطان الفتاح عبد محمد -  363

 بملكه - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 35532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور محمد محمود محمد هيثم -  369

 داود الدين عصام مجدي/  ملك 13 رقم محل - العلوي الكوبري اسفل رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 64665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلمي احمد فوزي امل -  366

 بملكه - المركزيه المنطقه 19 بلوك 10 قطعه الجديده دمياط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 63429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق عبد علي علي عالاهلل السادات -  455

 الرجال ابو علي عبده سدات عال/  ملك - الغوابين - السالم ترعه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 63423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  شنب عوض ابراهيم براهيم)  لالثاث شنب -  451

  شنب ابراهيم ابراهيم رامي/  ملك القديم البر راس طريق - السنانيه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 63416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابو عوض عوض السيد -  452

 عيوشه احمد عبدالرؤف عبده/  ملك - سليمان كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 63429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداهلل مهدي محمد فاطمه -  453

  شهده القادر عبد المجيد عبد محمد السيد/  ملك - العباسيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 69990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب حسن السعيد شريهان -  454

 الحمايل ابو سراج عتمان عادل/  ملك - 13 عقار - 66 شارع - البر راس ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 63420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الدكروري اهلل عبد الرازق عبد -  450

  بملكه - الحاجه وجاج مصنع بجوار القديم البر راس طريق - السنانيه ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 63419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل المرسي السعيد حافظ -  459

  بملكه - العوامر - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 00456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد فتحي شكري فتحي -  453

 صالح محمد عبداهلل رانيا/  ملك - السد طريق المتبولي مختار مصنع خلف البطيخ كفر ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255252 تاريخ وفي 95953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ورد السعيد محمد كريم -  1

 فقط تصدير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255252 تاريخ وفي 93993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم الزكي السعيد عالء -  2

 9 المجموعه من 39 ةوالفقره 16 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير االستيراد

 وصف،  النشاط تعديل تم25255252 تاريخ وفي 93955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتبولي حامد نصر يوسف -  3

 فقط تصدير:  التأشير

 تعديل تم25255252 تاريخ وفي 92545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(   الدين نور محمود علي محمد علي)  كريب علي -  4

 اواي تيك الكريب سندويتشات بيع:  التأشير وصف،  النشاط

 تعديل تم25255252 تاريخ وفي 92545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  الدين نور محمود علي محمد علي -  0

 اواي تيك الكريب سندويتشات بيع:  التأشير وصف،  النشاط

 وصف،  النشاط تعديل تم25255253 تاريخ وفي 60353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان سليمان السيد محمد احمد -  9

 بالجمله الطبيعيه العصائر وتوزيع وتجاره:  التأشير

،  النشاط تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوصيف السيد رمضان السيد محمد -  3

 9 المجموعه من 39 والفقره 16 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير واستيراد:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255254 تاريخ وفي 99669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سريس السيد السيد محمد -  9

 سيارات مغسله

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255254 تاريخ وفي 93516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابو السعيد أسعد خالد -  6

 مطعم

 وصف،  النشاط تعديل تم25255254 تاريخ وفي 96309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابي مسعد رضا محمد هاني -  15

 والبناء والتشطيبات االنشاءات في وتوريدات مقاوالت:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255250 تاريخ وفي 64521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين زين سالمه زكي حسام -  11

 حكوميه وتوريدات:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255250 تاريخ وفي 94511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم محمد سماح -  12

 شوب كافي:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255250 تاريخ وفي 39990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سند ابراهيم محمد محمد -  13

 فقط وتصدير حكوميه توريدات

 وصف،  النشاط تعديل تم25255256 تاريخ وفي 64365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر الدسوقي محفوظ ابراهيم -  14

 والتصدير:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255256 تاريخ وفي 92394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماريه محمد احمد كفاح احمد -  10

 تجميل مستحضرات وتوزيع:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255256 تاريخ وفي 63130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكاشف حامد السيد حسناء -  19

 9 المجموعه من 39 والفقره 16 المجموعه ماعدا السلع جميع في واستيراد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255256 تاريخ وفي 91159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر محمد ابراهيم ابراهيم -  13

 مشطبه ترابيزات زجاج تجاره:  التأشير

،  النشاط تعديل تم25255215 تاريخ وفي 39492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو الحسينى المجيد عبد محمود -  19

 حكوميه ومقاوالت نقل ومكتب:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم25255215 تاريخ وفي 92029   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواح ابراهيم محمد محمد احمد -  16

 العقاري واالستثمار العموميه والمقاوالت التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم25255215 تاريخ وفي 30333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الغاء)  شطا  فكرى  اشرف -  25

 اعمال و التصدير و واالستيراد و هندسيه استشارات و عموميه مقاوالت مكتب  ليصبح والحراسه االمن نشاط الغاء تم:  التأشير

 الجمركى التخليص و النقل

،  النشاط تعديل تم25255215 تاريخ وفي 90090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدياسطي السيد العظيم عبد محمد -  21

 نظافه مكتب:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم25255215 تاريخ وفي 33360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي السعيد نبيل حامد -  22

 مواشي مزرعه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255215 تاريخ وفي 94633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده علي مصطفي مصطفي -  23

 فقط تصدير:  التأشير

،  النشاط تعديل تم25255215 تاريخ وفي 96939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغالي ابراهيم الفتاح عبد ابراهيم نهال -  24

 النظافه ادوات وتوريدات نظافه مكتب النشاط ليصبح الحرف وجميع والسائقين العماله توريدات نشاط الغاء تم:  التأشير وصف

 الكافتريات واداره

 وصف،  النشاط تعديل تم25255215 تاريخ وفي 93514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى يوسف يوسف محمد -  20

 من 39 والفقره 16 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير االستيراد النشاط ليصبح االستيراد نشاط اضافه تم:  التأشير

 9 المجموعه

 وصف،  النشاط تعديل تم25255211 تاريخ وفي 33665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات السالم عبد السيد السيد -  29

 موبليات تصنيع:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255211 تاريخ وفي 93993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم الزكي السعيد عالء -  23

 مباني ومعدات سقاالت تأجير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255211 تاريخ وفي 95036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد احمد احمد -  29

 فقط والتصدير الموبليات صناعه ليصبح االستيراد الغاء

 وصف،  النشاط تعديل تم25255211 تاريخ وفي 95359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران احمد فضل عوض ماجد -  26

 معدات تجاره:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255212 تاريخ وفي 93909   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه االمام حسن حسن -  35

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255212 تاريخ وفي 93645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شراب حسن محمد فوزي محمد -  31

 غذائيه مواد تجاره:  التأشير

،  النشاط تعديل تم25255212 تاريخ وفي 91565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى صبحى محمد حسيب محمد -  32

 اثاث صناعه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرلس حامد حامد كمال صالح -  33

 وبويات دهانات وبيع وتجاره:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل محمد ناجي محمد محمد -  34

 الطرود نقل فيماعدا نقل واعمال وتصدير:  التأشير

،  النشاط تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوهي الرحمن عبد الوهاب عبد اسالم -  30

 ومرايا زجاج وتصنيع تقطيع:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم25255219 تاريخ وفي 91030   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر مختار رجاء رامي -  39

 العموميه والمقاوالت الحكوميه والتوريدات الجمركي التخليص النشاط ليصبح التصدير نشاط الغاء تم:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم25255219 تاريخ وفي 03093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده متولي محمد السيد ناصر -  33

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

،  النشاط تعديل تم25255219 تاريخ وفي 95303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد البديع عبد محمود -  39

 اثاث صناعه ورشه:  التأشير وصف

 تجاره:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255219 تاريخ وفي 96261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سبح رجب علي -  36

 بالجمله المنزليه االدوات

 وصف،  النشاط تعديل تم25255213 تاريخ وفي 39996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربانى محمود على على -  45

 صالونات مذهباتي:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255213 تاريخ وفي 64994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبي احمد محمد احمد محمد -  41

 الحكوميه والتوريدات:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255213 تاريخ وفي 91030   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر مختار رجاء رامي -  42

 فقط الجمركي التخليص النشاط ليصبح عموميه ومقاوالت حكوميه توريدات نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255213 تاريخ وفي 62696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االجه محمد ابراهيم محمود علي -  43

 حاويات نقل واعمال:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255213 تاريخ وفي 00314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد السيد الرحيم عبد سحر -  44

 ( عفشه)  سيارات ورشه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255219 تاريخ وفي 33206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو علي السعيد عماد -  40

 فقط تصدير:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255219 تاريخ وفي 39359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى علي منير ياسر -  49

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم

 تاريخ وفي 32323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المهدي عبداهلل فؤاد محمد محمد)  التجاريه المهدي مؤسسه -  43

 ( كافيهات)  ومقاهي مطاعم معدات بيع:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255219

 تعديل تم25255219 تاريخ وفي 32323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل) ر المهدي اهلل عبد فؤاد محمد محمد -  49

 ( كافيهات)  ومقاهي مطاعم معدات بيع:  التأشير وصف،  النشاط

 وصف،  النشاط تعديل تم25255219 تاريخ وفي 09225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البراوى محمد احمد محمد -  46

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

،  النشاط تعديل تم25255219 تاريخ وفي 30510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الرحيم عبد محمد فعاط محمد -  05

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم25255216 تاريخ وفي 93634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الرازق عبد اسماعيل الرازق عبد -  01

 فقط ذره مدشه على قاصر واصبح وبقاله اعالف محل الغاء:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا احمد عبدالموجود مجدي كريم -  02

 وقطاعي جمله غذائيه مواد تجاره:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين حسام علي محمد رضا -  03

 خشبيه بلتات صناعه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255216 تاريخ وفي 60205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرمبه محمد الرازق عبد يحيى -  04

 اويما وماكينه موبليات صناعه:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم25255225 تاريخ وفي 33454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العفيفي حسن النبي عبد عمرو -  00

 كافتيريات واداره تصدير:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255225 تاريخ وفي 62225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام محمد محمد ياسر -  09

 حاليا شهور

 تم25255225 تاريخ وفي 60136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل( )  الدشتي بالل جميل محمد)  العرب موبيليا -  03

 اخشاب تجاره:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 تم25255225 تاريخ وفي 60136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الدشتي بالل جميل محمد)   االخشاب لتجاره الروسي -  09

 اخشاب تجاره:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم25255223 تاريخ وفي 64155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل عوض محمد السيد سماح -  06

 فقط تصدير:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255223 تاريخ وفي 91421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداودى عبده سالمة ايمن -  95

 تصدير:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255223 تاريخ وفي 92009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب السيد السيد تيسير -  91

 االطفال لعب نشاط واضافه - السفن مخلفات وتجاره الصيد ادوات تجاره نشاط الغاء تم

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255224 تاريخ وفي 65660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر عطيه احمد احمد -  92

 الطرود نقل عدا فيما نقل ومكتب

 النشاط تعديل تم25255224 تاريخ وفي 93390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافي ابراهيم الحسيني الحسيني مصطفى -  93

 الي مخبز:  التأشير وصف، 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255220 تاريخ وفي 36969   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي وهبه وجيه عالء -  94

 والتصدير والصناعي النباتي الفحم انتاج

 وصف،  النشاط تعديل تم25255220 تاريخ وفي 69510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباري احمد سمير احمد -  90

 نجاره ورشه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255229 تاريخ وفي 95456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد احمد رزق عماد -  99

 الطهي اواني جلي سلك تصنيع

،  النشاط تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي عبدالعظيم السيد عبدالرحمن -  93

 محمول خدمات محل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم25255229 تاريخ وفي 96635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االطروش السعيد عادل محمد -  99

 تصدير:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255229 تاريخ وفي 91121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل عبد محمد احمد محمد -  96

 سفن مخلفات:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255223 تاريخ وفي 00456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد فتحي شكري فتحي -  35

 للغير رخام تصنيع

 وصف،  النشاط تعديل تم25255223 تاريخ وفي 61633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمارة صديق عمرو عالء -  31

 مجمده لحوم ثالجه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255223 تاريخ وفي 99365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز رمضان محمد باسم -  32

 نقل اعمال ومكتب:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم25255223 تاريخ وفي 35532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور محمد محمود محمد هيثم -  33

 سيارات معرض:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 63149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدماطي محمد الرحمن عبد محمد الرحمن عبد -  1

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 69943   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربي عرفه الوليد وليد -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المندراوي المهدي حمدي محمد -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 63130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه حسين عاطف حسين -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني طه صادق محمد -  0

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255256 تاريخ وفي 63216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه المتولي عبده حسام -  9

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255211 تاريخ وفي 63243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحمن عبد شعبان محمد -  3

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماريه حسن حسن محمد عمرو -  9

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسيني مخيمر الحسيني محمد -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد علي علي -  15

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات محمود علي ناصر -  11

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرنوبي الفتاح عبد عبده انعام -  12

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل ابراهيم حامد رافت رانيا -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود ابراهيم احمد ابراهيم -  14

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 تم25255216 تاريخ وفي 63343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمر محمد جمعه الدين جمال محمد صالح علي محمد -  10

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو ابراهيم احمد محمد -  19

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 63333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطوتنجي احمد محمد محمد -  13

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح محمدين حمدي ايمن -  19

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  شنب عوض ابراهيم براهيم)  لالثاث شنب -  16

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابو عوض عوض السيد -  25

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 63141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبي السيد المعاطي ابو هاني -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه محمد جمال مروه -  22

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبايك منصور السيد احمد -  23

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فياله صادق شاكر هيثم -  24

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد محمد احمد -  20

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالمنعم اسعد شعبان -  29

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255211 تاريخ وفي 63249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عطيه احمد اكرم الرحمن عبد -  23

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 99390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبلي احمد احمد احمد محمود -  29

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 63209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الجنيدي حسن علي محمد)  الموبليات لصناعه الجنيدي -  26

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255212

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبده محمد محمد -  35

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توما السيد عيد المهدي مجدي الدين ضياء -  31

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصرفي احمد ناصر محمد -  32

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخربوطلي شحاته عثمان محمد -  33

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد ابراهيم ايمن اسالم -  34

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255225 تاريخ وفي 63346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم الدين محي اسالم -  30

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255225 تاريخ وفي 63309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن زكي احمد نشات -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 63331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شباره مختار احمد محمد -  33

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القشاوي علي حسن علي -  39

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب علي حسن اسعد احمد -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ماضي رزق محمد -  45

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 99390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبلي احمد احمد احمد محمود -  41

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 63140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر علي محمد عبدالمنعم -  42

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 69420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دنيا ابو احمد طلعت محمد مصطفى -  43

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل عبد محمد فاضل عادل -  44

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكتاتني عبده الدين صالح هنادي -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخنيني مختار محمد اسامه -  49

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقلد مصطفى درويش مصطفى -  43

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العالمي موسى محمد احمد اسماعيل عالء -  49

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 94109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين علي علي المنعم عبد -  46

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255211 تاريخ وفي 63292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو النبوي رجب سادات -  05

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غربيه محمود مصطفى محمد -  01

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عدوه محمد نعمان محسن محمد -  02

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمود عادل ندى -  03

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الظايط محمد السيد السيد -  04

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد العربي السيد محمد خالد -  00

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 63329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  مدكور احمد عوض عوض اسالم)  المياه وفالتر للتكييف مدكور -  09

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255216

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد عثمان احمد يسري -  03

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 63334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد السعيد محمد فاطمه -  09

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس ابراهيم ابراهيم عصام -  06

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الدكروري اهلل عبد الرازق عبد -  95

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل المرسي السعيد حافظ -  91

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 63142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره محمد حامد عمر -  92

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 32339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار فرج الرازق عبد عوض -  93

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 63136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الراجحي عوض الراجحي السيد الراجحي)  الراجحي موبيليات -  94

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255254

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 63191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي بدوي محمد محمد -  90

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 63196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالخالق يوسف والء -  99

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المرشدي درغام سالم اسالم -  93

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  الفيومي حسن اسماعيل ميريهان -  99

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 65 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيومي حسن اسماعيل مريهان -  96

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد محمد اسالم -  35

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد محمد الرؤف عبد امنه -  31

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقي عبد محمد احمد عالء -  32

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البالموني المغازي احمد زكريا -  33

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات السيد السيد مجدي محمد -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجويلي امين مجدي احمد -  30

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهري احمد فهمي مجدي هاجر -  39

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالعزيز عبدالستار رمضان محمد -  33

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل القس خله فايز رافت -  39

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق عبد الداودي علي محمد -  36

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديسطي عوض محمود سامر -  95

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 35321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحكيم عبد الفنجري سعد رمضان -  91

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 63146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب احمد السيد عبدالعزيز -  92

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرداد عبدالحميد منصور محمد محمد -  93

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 تاريخ وفي 63106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عماره طلبه ابراهيم جمال ابراهيم)  واالنشاءات للهندسه عماره -  94

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255253

 نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 63139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسال االمام الجليل عبد كامل مصطفى -  90

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تومه الدسوقي فوزي داليا -  99

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 66 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز مسعد شعبان مسعود -  93

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد الرحيم عبد ممدوح ماهر -  99

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا الحسنين الحسنين وجيه احمد -  96

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 39642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبي حافظ محمد علي محمد -  65

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان حامد محمد حنين -  61

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني محمود ماهر احمد محمد -  62

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عوض لطفي سمير -  63

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرز محمد عبده محمد اسامه -  64

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد حسن حسين نادر -  60

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهري محمد سعد نهاد -  69

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 63333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهدى ابو علي فوزي احمد مجدي -  63

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم رضوان صالح رضوان ايمن -  69

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد حامد مصطفى محمد علياء -  66

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حسن عادل امل -  155

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابو السعيد فوزي السعيد -  151

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 63139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عارف محمد الشحات سعيد -  152

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 63193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حسانين موسى سماح -  153

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحكيم عبدالمجيد محمد بهاء -  154

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 67 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعي عبدالنبي الدين نصر هدى -  150

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 63192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصل محمد ناجي محمد محمد -  159

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طافش منصف المجيد عبد بشير حمدان -  153

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب ابراهيم صالح ابراهيم -  159

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255256 تاريخ وفي 63224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف محمد السيد علي السيد -  156

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل رمضان رمضان فتحي -  115

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القشاوي احمد حسن علي حسن -  111

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزميتي محمد سالمه طاهر محمد -  112

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع عيد محمد محمد فتحيه -  113

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا محمد محمد احمد -  114

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج طلبه وفيق حسام -  110

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبده الجواد عبد عمرو -  119

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 99645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل جبر يوسف يوسف عمر -  113

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 36206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل زيد ابو محمد شريف -  119

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 63391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عطوه ناجح فايز محمد -  116

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 63336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي رسالن الشافي عبد محمد -  125

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه التابعي محمد الرحمن عبد -  121

 خاص: التأشير وصف

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  النفاض يوسف ابراهيم رضا محمد)  العموميه والمقاوالت البناء مواد لبيع النفاض -  122

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63423



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 68 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 63139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو الشحات السعيد محمد -  123

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 93013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي احمد حسين هاني -  124

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد زكريا عبدالسالم خالد -  120

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قامش علي علي مجدي -  129

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زاهر ابو احمد عبده امين محمد -  123

 خاص: التأشير وصف

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الخالق عبد محمد اهلل عبد السيد)  والمقاوالت والتصدير لالستيراد الخالق عبد  اهلل عبد السيد -  129

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63169   برقم

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مؤمن محمد محسن مي -  126

 خاص: التأشير

 تم25255256 تاريخ وفي 63223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الطويل الحميد عبد خالد جمال)  الطويل جزاره -  135

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم25255256 تاريخ وفي 63220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين علي حمزه جالل احمد -  131

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد احمد علي محمد محمد -  132

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجد ابو محمد محمد احمد -  133

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 60205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرمبه محمد الرازق عبد يحيى -  134

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعي ابراهيم رفعت ثناء -  130

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسمر السيد محمد السيد -  139

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبي محمد امين ناهد -  133

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناصف فريد فريد الرحمن عبد هاجر -  139

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم25255225 تاريخ وفي 63305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوي سليمان مصطفى مصطفى -  136

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم25255225 تاريخ وفي 63392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسيني ابراهيم عبده بديع مصطفى -  145

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 69 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات محمد علي نصر علي -  141

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداهلل مهدي محمد فاطمه -  142

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 63133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد حسين العال عبد ابراهيم -  143

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده السيد السيد محمد -  144

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافي الرؤوف عبد الرؤوف عبد احمد -  140

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه احمد ابراهيم محمد -  149

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفي التابعي احمد احمد -  143

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه مختار علي محمد -  149

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 63240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  العساس رزق رزق عماد محمد)  والحاويات البضائع لنقل العساس -  146

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255211

 الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 96344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا يوسف فتحي الدين محي جوده -  105

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المناوي وهبه محمد فتحي هشام هاجر -  101

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الشيخ محمود اسعد العربي -  102

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود ابراهيم عبدالحميد محمد -  103

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالي طه كمال علي -  104

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فرج محمد رشدي -  100

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255225 تاريخ وفي 63302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازي محمد المغازي عادل -  109

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255225 تاريخ وفي 63300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سته ابو احمد احمد يارا -  103

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 63330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السروي عبده ربيع محمد -  109

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 70 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل عبد السيد رضا محمد -  106

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر حسن صابر السيد -  195

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرد عبدالجواد ابراهيم اشرف -  191

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 63145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوش العزيز عبد خليل اسماعيل -  192

 خاص: التأشير وصف، 

 تاريخ وفي 63193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  وهدان حسانين محمد محمد)  العامه للمقاوالت وهدان -  193

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255253

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصباح اسماعيل رضا شيرين -  194

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف مسعد طلعت عزمي -  190

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255256 تاريخ وفي 63221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقا احمد احمد ياسمين -  199

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد عمر بكري الطيري محمد -  193

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين ابو حسن جمال عمرو -  199

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبراوي السيد المهدي رفعت احمد هشام -  196

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نقشاره حسن صديق محمد -  135

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم فهمي سلطان سامح -  131

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العرباني محمد مسعد محمد -  132

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 60205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرمبه محمد الرازق عبد يحيى -  133

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 93150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد احمد حسن عبده -  134

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار احمد اشرف بالل -  130

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 63395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني محمد ياقوت ماجده -  139

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 71 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدرس العزبي عبده العزبي سمير سمير -  133

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 تاريخ وفي 63452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمود عبدالهادي -  139

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255220

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي سلطان الفتاح عبد محمد -  136

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنا محمد احمد صبري ابراهيم -  195

 خاص: التأشير وصف

 وفي 63133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  االمير العنين ابو الشبراوي مصطفى محمد)  الشبراوي محمد/  د صيدليه -  191

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ

 الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد عبدالباقي محمد محمد محمود -  192

 خاص: التأشير وصف، 

 تاريخ وفي 63212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( صقر مصطفى صالح عماد)  الفني والتوزيع لالنتاج نغم -  193

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255259

 تاريخ وفي 63213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الدعدع وهبه نصحي رشاد احمد)  للمقاوالت الدعدع -  194

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255259

،  الشركة نوع تعديل تم25255256 تاريخ وفي 63229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحالوي انور محمد محمد منى -  190

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولي المرسي عادل محمد -  199

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجي يوسف احمد عادل اسالم -  193

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 94930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم علي حسن محمد محمد -  199

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن القوي عبد محمد الهامي -  196

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع عيد محمد محمد حنان -  165

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 96312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعبانى على السعيد ابراهيم -  161

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255225 تاريخ وفي 63301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنطاوي العزيز عبد القوي عبد محمد -  162

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم25255225 تاريخ وفي 63303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوهي عارف احمد منصور مصطفى -  163

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالتواب عبدالغفار عزت جمال -  164

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 72 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد السيد صالح السيد -  160

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المساوي محمد محمد محمد -  169

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي راغب حسن حسام -  163

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق عبد علي علي عالاهلل السادات -  169

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 63101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمر سيد عبدالغني جمال -  166

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 63199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبادي الدين عز السعيد يوسف نسمه -  255

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 99259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب السيد اهلل علي حسن -  251

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدالدين ابراهيم علي ابراهيم -  252

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 63199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلبول عبده علي سعد سعد -  253

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود علي محمد سعيد محمد -  254

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشعل فرج السيد عبدالرحمن -  250

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255211 تاريخ وفي 06336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشي كامل حسن محمد -  259

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز عبدالرحيم علي محمد -  253

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني عبداهلل محمد رافت -  259

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدي محمد محمد هاجر -  256

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني محمود رضا محمد -  215

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود محمود عيد -  211

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين مصطفى احمد فاطمه -  212

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 73 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين نور السيد طارق عادل -  213

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعمر طه محمود عمر -  214

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنزالوي حسن محمد محمد محمد -  210

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 65240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التابعي محمد محمد محمد -  219

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادي عبد محمد عبده محمد -  213

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمود عبدالستار اعطاف -  219

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني محمد حمدي فاطمه -  216

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر الحسيني مخيمر احمد محمد -  225

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 63190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال علي محمد عادل محمد -  221

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 64233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه المجيد عبد السيد العزيز عبد -  222

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 فرد تاجر ،(  السندروسي امين احمد محمد)  ELSANDROSY FOR SMART SOLUTIONS الذكيه للحلول السندروسي -  223

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63245   برقم قيده سبق  ،

،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المشد حسن محمد حسن حسن -  224

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد خلف عادل رائد -  220

 خاص: التأشير

 تعديل تم25255219 تاريخ وفي 31022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  العسيلي مسعد مسعد السيد)  العسيلي ثالجه -  229

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الغزنوي المرسي رجب علي احمد)  السيارات وبطاريات الكاوتشوك لتجاره علي احمد -  223

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63236

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي محمد الشربيني محمد -  229

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طوق ابو مصطفى سمير كريم -  226

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255225 تاريخ وفي 63304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طبيله حسن حسن تامر -  235

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 74 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين محمد توفيق السعيد -  231

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزي العزيز عبد محمد احمد -  232

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيكي عبدالكريم عادل هادي -  233

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 63143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط محمد سمير احمد -  234

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 63149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار االمام المتولي اسامه -  230

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف موسى اسماعيل حلمي محمد -  239

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا ابراهيم السيد عمرو -  233

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 63133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعي ابو حافظ السعيد السيد محمد -  239

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغني سالم فتحي وليد -  236

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين زين عباس محمد -  245

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25255256 تاريخ وفي 63232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربري حسن عرفات الداودي محمود -  241

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 63246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  البصراطي منصور محمد باسم)  والتوريدات والمقاوالت للهندسه المنصور -  242

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255211 تاريخ وفي

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد ابراهيم عادل -  243

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسي مصطفى السيد محمد -  244

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد سعد محمد سعد -  240

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب السيد السيد ناهد -  249

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رشاد يسري رفيق -  243

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السميع عبد محمد جميل -  249

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 75 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يعقوب علي احمد المهيمن عبد -  246

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم25255225 تاريخ وفي 26239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد اللطيف عبد ابراهيم اللطيف عبد -  205

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلي محمود احمد علي محمد -  201

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 63332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد محمد حمزه احمد -  202

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد علي علي احمد محمد -  203

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللضام السالم عبد خالد السالم عبد -  204

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب الخالق عبد احمد سعاد -  200

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 63136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده توفيق وهدان محمد سمير -  209

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني مأمون نبيل محمد -  203

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر محمد فتحي محمود -  209

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوي المرسي رفعت فيصل -  206

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب يوسف خالد امير -  295

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير عبده اسماعيل هشام -  291

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر المتولي السيد هند -  292

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوهي الرحمن عبد الوهاب عبد اسالم -  293

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 تاريخ وفي 63201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  قراميط العزيز عبد السعيد صابر)  قراميط صابر موبليات -  294

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255212

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا سعد جوده محمد احمد -  290

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رصرص محمد محمد وليد -  299

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 76 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زاهي محمود طه محمود محمد -  293

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم اسماعيل العراقي محمد اسماعيل -  299

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي الشربيني الشحات محمد -  296

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمود يوسف محمد محمود -  235

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم25255225 تاريخ وفي 63343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نواره العدوي الحميد عبد محمد -  231

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 63339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته حمزه محمد رضا -  232

 خاص: التأشير

 تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البقري عوض مصطفى عبدالمنعم مصطفى -  233

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي ابو محمد حسن محمد -  234

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 63143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو التابعي مسعد محمد -  230

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 63134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر ابراهيم احمد دعاء -  239

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 63139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل عبدالسالم محروس وليد -  233

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع انور حسن محمد -  239

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 93993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم الزكي السعيد عالء -  236

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد السعيد لطفي عمرو -  295

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255211 تاريخ وفي 63249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد العظيم عبد محمد اسالم -  291

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد عبدالظاهر حمدي هيثم -  292

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد ابراهيم احمد محمد -  293

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هبوله محمود رضوان الدين ضياء -  294

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 77 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد جمال احمد -  290

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزفتاوي علي احمد محمد -  299

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرجيسي حسين محمد احمد -  293

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافي السيد كامل اشرف -  299

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد شوقي هشام احمد -  296

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد سعيد احمد -  265

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشتو الحميد عبد صالح اسالم -  261

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 63105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبده محمد اشرف -  262

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 63196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي رزق سالمه سعديه -  263

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي بسيوني صبحي احمد -  264

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 90122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبسي علي السيد احمد -  260

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 63163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده الشرباصي طه اهلل عبد نجفه -  269

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم25255259 تاريخ وفي 63219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالمحسن الدين عالء احمد -  263

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطااهلل علي احمد السيد -  269

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 63244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنباطي محمود عادل عمرو -  266

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 63299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عالم اشرف عالم -  355

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 63293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عبدالفتاح عبدالباسط مؤمن -  351

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 تم25255213 تاريخ وفي 93141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سعد حسن جمال نادر)  االثاث لتجاره اروزان -  352

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 78 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض سالمه المتولي نجالء -  353

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 63299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه كمال عبدالنبي يوسف -  354

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255219 تاريخ وفي 43990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمراوي عبده محمد يوسف محمد -  350

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 63309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر الفتاح عبد علي الفتاح عبد -  359

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255225 تاريخ وفي 63349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجي ابراهيم احمد انور ابراهيم -  353

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255225 تاريخ وفي 63303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم السيد احمد محمد -  359

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 63339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازي بسيوني عطيه محمد احمد -  356

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 63399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االديب السيد فرج صابر محمد -  315

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255229 تاريخ وفي 63459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل عبده محمد معين احمد -  311

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم25255213 تاريخ وفي 99390   برقم قيده سبق  ، تاجر ، الشبلي احمد احمد احمد محمود -  1

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمود علي محمد علي)  كريب علي: الى 92545 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255252:  تاريخ فى  ،  -  1

 (    الدين نور

   POWER MAX ماكس باور: الى 63505 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255253:  تاريخ فى  ،  -  2

   النقل العمال هنجلين HENGLEIN: الى 69996 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255253:  تاريخ فى  ،  -  3

   العيون نور: الى 35935 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255253:  تاريخ فى  ،  -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 79 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 احمد احمد)  والتبريد للتكيف السنباطي: الى 36365 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255254:  تاريخ فى  ،  -  0

 (   السنباطي محمود

   يوجد ال: الى 36365 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255254:  تاريخ فى  ،  -  9

 العموميه للمقاوالت ايجيبت يونايتد: الى 01410 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255254:  تاريخ فى  ،  -  3

   والتوريدات

   والتصدير لالستيراد العالمي: الى 94944 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255250:  تاريخ فى  ،  -  9

   يوجد ال: الى 94511 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255250:  تاريخ فى  ،  -  6

 والتصدير لالستيراد اليت مون: الى 63130 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255256:  تاريخ فى  ،  -  15

moon light   

   فرصه: الى 96309 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255215:  تاريخ فى  ،  -  11

   السيارات غيار لقطع العمده: الى 95420 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255215:  تاريخ فى  ،  -  12

 NOORWOOD ساباليز نوروود: الى 93514 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255215:  تاريخ فى  ،  -  13

SUPPLIES   

 السعيد)  والتصدير لالستيراد علي ابو: الى 00420 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255215:  تاريخ فى  ،  -  14

 (   حسن علي علي ابراهيم

   االثاث صناع منصه: الى 99105 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255211:  تاريخ فى  ،  -  10

   المعدات لتجاره الجمهوريه: الى 95359 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255211:  تاريخ فى  ،  -  19

   يوجد ال: الى 42030 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255211:  تاريخ فى  ،  -  13

 عويس)  والبويات للحدايد عويس: الى 42030 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255211:  تاريخ فى  ،  -  19

 (   االشرم يوسف محمد

   االثاث لصناعه جراند: الى 33665 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255211:  تاريخ فى  ،  -  16

   اليدويه لالشغال شيده مركز: الى 63606 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255211:  تاريخ فى  ،  -  25

   للمجمدات القبطان: الى 95030 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255212:  تاريخ فى  ،  -  21

   امداد: الى 63192 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255212:  تاريخ فى  ،  -  22

   الجمركي للتخليص فيكتور: الى 91030 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255219:  تاريخ فى  ،  -  23

   يوجد ال: الى 32323 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255219:  تاريخ فى  ،  -  24

 محمد محمد)  التجاريه المهدي مؤسسه: الى 32323 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255219:  تاريخ فى  ،  -  20

 (   المهدي عبداهلل فؤاد

   الموبليات صناعهل الديار: الى 93150 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255216:  تاريخ فى  ،  -  29

   الحكوميه والتوريدات للمقاوالت الفتح: الى 39642 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255216:  تاريخ فى  ،  -  23

   الماسه: الى 60192 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255225:  تاريخ فى  ،  -  29



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 80 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 محمد)   االخشاب لتجاره الروسي: الى 60136 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255225:  تاريخ فى  ،  -  26

 (   الدشتي بالل جميل

 المجد ابو منال)  للرحالت المجد ابو: الى 61336 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255225:  تاريخ فى  ،  -  35

 (   التابعي ابراهيم المجد ابو

   يوجد ال: الى 61336 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255225:  تاريخ فى  ،  -  31

   يوجد ال: الى 92506 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255225:  تاريخ فى  ،  -  32

   للتصدير الحريه: الى 91421 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255223:  تاريخ فى  ،  -  33

   السيارات كاوتش لتجاره الفهد مؤسسه: الى 92539 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255223:  تاريخ فى  ،  -  34

 محمد محمد) االثاث لصناعه ميرا: الى 05309 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255224:  تاريخ فى  ،  -  30

 (  اللبان التابعي طلعت

   االرز لضرب مصر تحيا: الى 69415 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255224:  تاريخ فى  ،  -  39

   والتصدير لالستيراد لومييل فان: الى 36952 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255224:  تاريخ فى  ،  -  33

   والتصدير لالستيراد برولكس: الى 32013 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255224:  تاريخ فى  ،  -  39

 والمقاوالت والديكور للتصميم الروائع: الى 91305 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255224:  تاريخ فى  ،  -  36

   العامه

   الفيومي حسن اسماعيل مريهان: الى 63235 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255220:  تاريخ فى  ،  -  45

   al Hilal beik بيك الهالل: الى 63235 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255220:  تاريخ فى  ،  -  41

   يوجد ال: الى 63453 برقم المقيدة الشركة ماس بتعديل التأشير تم25255229:  تاريخ فى  ،  -  42

   ماسا أوتو: الى 35532 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255223:  تاريخ فى  ،  -  43

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 81 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   25255253 تاريخ وفى ،   93659:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الدنجاوي السالم عبد محمد صالح   - 1

 1509 رقم التأشير بموجب الفرع قيد الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255254 تاريخ وفى ،   04935:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه بدوي السيد بدوي رياض   - 2

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33343 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255211 تاريخ وفى ،   69159:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها ناصف هاجر   - 3

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33393 رقم محو بأمر شطب

 تم   25255213 تاريخ وفى ،   10333:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و  حرب  عبده  سامى محمد   - 4

 عنه مشهر وغير مسجل غير حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 3339 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   25255213 تاريخ وفى ،   00334:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه درويش مهدي محمد رجب   - 0

 عنه مشهر وغير مسجل غير حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33391 محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   92353:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه نبهان فتحي مكرم   - 9

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33393 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تاريخ وفى ،   95139:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   الغاء)  حموده عجمي محمد وشريكه نبهان فتحي مكرم   - 3

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33396 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم   25255219

 شطب/محو تم   25255219 تاريخ وفى ،   95139:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه نبهان فتحي مكرم   - 9

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33396 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   25255225 تاريخ وفى ،   03294:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه ابراهيم الشيخ عبدالحي حسن   - 6

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33360 رقم  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   43629:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،(   الغاء)  وشركاهم  اللطيف عبد  ومحمد البيومى محمد ايهاب   - 15

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33369 رقم  السجل شطب/محو تم   25255225

 قيدها سبق  بسيطة توصية ،  الصيدليات مستلزمات وتجاره التجاريه والتوكيالت والتصدير لالستيراد سعد وهدى نجم نفين   - 11

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33369 رقم  السجل شطب/محو تم   25255225 تاريخ وفى ،   43629:  برقم

 تم   25255220 تاريخ وفى ،   30249:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  والتصدير لالستيراد العدوي ابناء شركه   - 12

 2525 لسنه 00 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33456 رقم  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 82 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

  السجل شطب/محو تم   25255229 تاريخ وفى ،   45503:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الغازى جمال   - 13

 نهائيا النشاط لترك 33410 مرق

 شطب/محو تم   25255229 تاريخ وفى ،   90055:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه سعد احمد صديق احمد   - 14

 حل عقد بموجب الشركه لحل نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33416 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   الغاء)  شتا واحمد شاهين رضا ومحمد النجار فخرى   - 10

 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم   25255223

2525 

 شطب/محو تم   25255223 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   الغاء)  وشركاه النجار فخرى   - 19

 2525 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   25255223 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   الغاء)  وشريكه الشيخ حمدى عماد   - 13

 2525 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تم   25255223 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  الصايغ ابراهيم وياسر الشيخ حمدى عماد   - 19

 2525 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،(   الغاء)  شتا واحمد شاهين رضا ومحمد النجار فخرى   - 16

 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم   25255223

2525 

 شطب/محو تم   25255223 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،(   الغاء)  وشركاه النجار فخرى   - 25

 2525 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   25255223 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،(   الغاء)  وشريكه الشيخ حمدى عماد   - 21

 2525 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تم   25255223 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  الصايغ ابراهيم وياسر الشيخ حمدى عماد   - 22

 2525 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   الغاء)  شتا واحمد شاهين رضا ومحمد النجار فخرى   - 23

 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم   25255223

2525 

 شطب/محو تم   25255223 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   الغاء)  وشركاه النجار فخرى   - 24

 2525 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   25255223 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   الغاء)  وشريكه الشيخ حمدى عماد   - 20

 2525 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تم   25255223 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  الصايغ ابراهيم وياسر الشيخ حمدى عماد   - 29

 2525 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   الغاء)  شتا واحمد شاهين رضا ومحمد النجار فخرى   - 23

 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم   25255223

2525 

 شطب/محو تم   25255223 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   الغاء)  وشركاه النجار فخرى   - 29

 2525 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 83 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 تم   25255223 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   الغاء)  وشريكه الشيخ حمدى عماد   - 26

 2525 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تم   25255223 تاريخ وفى ،   03131:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  الصايغ ابراهيم وياسر الشيخ حمدى عماد   - 35

 2525 لسنه 06 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33421 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تم   25255223 تاريخ وفى ،   60466:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه تل حسن حسن  محمد عصام   - 31

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33422 رقم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم 25255252،   تاريخ وفي 69646، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الشملول محمد احمد -  1

  جنيه  055550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 25255252،   تاريخ وفي 69646، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  تعديل)  وشركاه شلبي علي مدحت -  2

  جنيه  055550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 25255253،   تاريخ وفي 95366، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه رجب عوض شادي شركه -  3

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 25255253،   تاريخ وفي 45243، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عرنسه محمد اسامه شركة -  4

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تم 25255253،   تاريخ وفي 45243، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  الغاء)  عرنسه محمد رضا محمد و اسامه شركة -  0

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 25255253،   تاريخ وفي 45243، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه عرنسه محمد اسامه شركة -  9

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تم 25255253،   تاريخ وفي 45243، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  الغاء)  عرنسه محمد رضا محمد و اسامه شركة -  3

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 تم 25255254،   تاريخ وفي 36332، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  تعديل)  وشريكته الشملول الهادي عبد محمد -  9

  جنيه  1555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 25255254،   تاريخ وفي 36332، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  تعديل)  وشركاؤهم الشملول محمد المرحوم ورثه -  6

  جنيه  1555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

 رأس تعديل تم 25255254،   تاريخ وفي 36332، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاؤها علي احمد محمد عبير -  15

  جنيه  1555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تم 25255254،   تاريخ وفي 36332، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  تعديل)  وشريكته الشملول الهادي عبد محمد -  11

  جنيه  1555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 25255254،   تاريخ وفي 36332، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  تعديل)  وشركاؤهم الشملول محمد المرحوم ورثه -  12

  جنيه  1555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 84 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 رأس تعديل تم 25255254،   تاريخ وفي 36332، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاؤها علي احمد محمد عبير -  13

  جنيه  1555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تم 25255256،   تاريخ وفي 95193، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الزهيري ابراهيم ابراهيم مصطفى -  14

  جنيه  25555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 تعديل تم 25255211،   تاريخ وفي 65993، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه طالب الوهاب عبد المرسي محمد -  10

  جنيه  0555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 وفي 39139، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة لبهان ابو احمد السعيد محمد وشريكه لبهان ابو احمد السعيد اسامه شركه -  19

  جنيه  12055550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 25255219،   تاريخ

 رأس تعديل تم 25255225،   تاريخ وفي 63591، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته مسعد كامل عادل محمد -  13

  جنيه  2555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 25255224،   تاريخ وفي 36115، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية واوالده رجب الرحمن عبد الفتاح عبد -  19

  جنيه  1555555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  والمقاوالت العقاري لالستثمار الصياد)  وشريكيه الصياد علي عوض علي محمد شركه -  16

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 25255220،   تاريخ وفي 94963،

  جنيه  3555550555،

 تعديل تم 25255229،   تاريخ وفي 99444، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عمر احمد عمر عصام مهندس -  25

  جنيه  1555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 25255229،   تاريخ وفي 99444، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه عمر احمد عمر عصام مهندس -  21

  جنيه  1555550555، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 93904    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه حجازي حسن حامد صبح -  1

  عاشور رزق فاطمه/  ملك 2 رقم شقه علوي الثاني الدور - للتأمين الشرق عماره - االولى االعصر ،:   الـتأشير وصف، 

 تم 25255253 تاريخ وفي 93659    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، والتوريدات والمقاوالت والنقل للتصدير الدنجاوي -  2

  2519/3/2 في المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  تعديل)  وشريكه الدنجاوي السالم عبد محمد صالح) والنقل والتصدير لالستيراد الدنجاوي -  3

  2519/3/2 في المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 93659    برقم

 العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 39992    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه طوق ابو عيد محمد اسامه -  4

 (  النشاط لخدمه فرع)   الشركه/  ملك الميناء عزب 3 بلوك 3 قطعه - دمياط ميناء ،:   الـتأشير وصف، 

 تم 25255213 تاريخ وفي 33419    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  الغاء)  وشريكه عبدالقادر محمد محمود ثروت -  0

 (  بدمياط الكائن الفرع الغاء)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 25255213 تاريخ وفي 33419    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  الغاء)  وشركاه عبدالقادر محمد محمود ثروت -  9

 (  بدمياط الكائن الفرع اءالغ)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 85 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 تم 25255213 تاريخ وفي 33419    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشركاه محمود ثروت)  للسياحه المهندس -  3

 (  بدمياط الكائن الفرع الغاء)  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 25255213 تاريخ وفي 33419    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  الغاء)  وشريكه عبدالقادر محمد محمود ثروت -  9

  06223 قيد برقم العرب قسم - مختار الغازي عبادي شارع 3 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 25255213 تاريخ وفي 33419    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  الغاء)  وشركاه عبدالقادر محمد محمود ثروت -  6

  06223 قيد برقم العرب قسم - مختار الغازي عبادي شارع 3 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تم 25255213 تاريخ وفي 33419    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشركاه محمود ثروت)  للسياحه المهندس -  15

  06223 قيد برقم العرب قسم - مختار الغازي عبادي شارع 3 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تعديل تم 25255216 تاريخ وفي 62603    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها الشعراوي توفيق مراد سماح -  11

  عيسى السيد زكريا الرؤف عبد/  ملك الشعراوي جامع بجوار - السنانيه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 من 39 والفقره 16 المجموعه عدا فيما السلع لجميع واالستيراد  بسيطة توصية ، وشركاه رجب عوض شادي شركه -  1

،  النشاط تعديل تم25255253 تاريخ وفي 95366   برقم قيدها سبق  ، واالعالف الصفراء والذره االقماح واستيراد 9 المجموعه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

 والسائله الصلبه المخلفات ونقل وجمع البتروليه والخدمات النقل واعمال  بسيطة توصية ، وشريكته زكي ابراهيم شريف -  2

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255219 تاريخ وفي 94109   برقم قيدها سبق  ،(  الخطره وغير الخطره)  الصناعيه

 بسيطة توصية

 وفي 62603   برقم قيدها سبق  ، المصريه المنتجات جميع تصدير  بسيطة توصية ، وشريكتها الشعراوي توفيق مراد سماح -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255216 تاريخ

 حكوميه مقاوالت مكتب النشاط ليصبح والتصدير االستيراد الغاء  تضامن شركة ، وشريكه الصديق محمد الهادي عبد امير -  4

   برقم قيدها سبق  ، الجمركي والتخليص السفن وتموين والتفريغ والشحن النقل واعمال(  متكامله اعمال)  عموميه وتوريدات

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255220 تاريخ وفي 93000

 حكوميه مقاوالت مكتب النشاط ليصبح والتصدير االستيراد الغاء  تضامن شركة ، وشريكه الصديق محمد الهادي عبد امير -  0

   برقم قيدها سبق  ، الجمركي والتخليص السفن وتموين والتفريغ والشحن النقل واعمال(  متكامله اعمال)  عموميه وتوريدات

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255220 تاريخ وفي 93000

 الطحينيه الحالوه صناعه على قاصر ليصبح االستيراد نشاط الغاء  تضامن شركة ، وشريكه خطاب عمر محمود احمد -  9

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255229 تاريخ وفي 95944   برقم قيدها سبق  ، والتصدير ومشتقاتها

   برقم قيدها سبق  ، العقاري والتطوير الراضي وتقسيم وتجاره  بسيطة توصية ، وشركاه عمر احمد عمر عصام مهندس -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255229 تاريخ وفي 99444

   برقم قيدها سبق  ، العقاري والتطوير الراضي وتقسيم وتجاره  تضامن شركة ، وشركاه عمر احمد عمر عصام مهندس -  9

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255229 تاريخ وفي 99444

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 86 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم25255254 تاريخ وفي 96660   برقم قيدها سبق ، وشريكتها بليغ ايمان -  1

 تضامن

  القانونى الكيان تعديل تم25255254 تاريخ وفي 36332   برقم قيدها سبق ،(  تعديل)  وشريكته الشملول الهادي عبد محمد -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف، 

 الكيان تعديل تم25255254 تاريخ وفي 36332   برقم قيدها سبق ،(  تعديل)  وشركاؤهم الشملول محمد المرحوم ورثه -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم25255254 تاريخ وفي 36332   برقم قيدها سبق ، وشركاؤها علي احمد محمد عبير -  4

 بسيطة توصية: التأشير

 الكيان تعديل تم25255216 تاريخ وفي 63696   برقم قيدها سبق ، وشركاه العز ابو اتربي اللطيف عبد حامد محمد ياسر -  0

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى

،   القانونى الكيان تعديل تم25255229 تاريخ وفي 99444   برقم قيدها سبق ، وشركاه عمر احمد عمر عصام مهندس -  9

 تضامن شركة: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 علي احمد محمد عبير: الى 36332 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25255254:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاؤها

 علي احمد محمد عبير: الى 36332 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25255254:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاؤها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 69646   مبرق    25255252:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على مدحت -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 87 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 69646   برقم    25255252:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على مدحت -  2

 ان وعلى منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  رجب الحافظ عبد عوض شادي -  3

 للطرفين البنكيه والتسهيالت والرهن باالقتراض الخاصه االوراق وكافه عقودها على والتوقيع بالبنوك والرهن االقتراض حق يكون

    25255253:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل او تفويض االعمال هذه مباشره سبيل في الحق ولهمل فقط مجتمعين

 95366   برقم

 ان وعلى منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  المالح السيد محمد ابراهيم محمد -  4

 للطرفين البنكيه والتسهيالت والرهن باالقتراض الخاصه االوراق وكافه عقودها على والتوقيع بالبنوك والرهن االقتراض حق يكون

    25255253:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل او تفويض االعمال هذه مباشره سبيل في الحق ولهمل فقط مجتمعين

 95366   برقم

 96105   برقم    25255253:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  المسلمي فريد محمود محمد -  0

 96105   برقم    25255253:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  امام محمد رمضان احمد -  9

 الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  المسلمي فريد محمود محمد -  3

 96105   برقم    25255253:  تاريخ ، الحكومية والمصالح

 الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االدارة حق وله  شريك و مدير  تضامن شركة  امام محمد رمضان احمد -  9

 96105   برقم    25255253:  تاريخ ، الحكومية والمصالح

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  6

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  15

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  11

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  12

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  13

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  14

36332 

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على مدحت -  10

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  شلبى على محمد على مدحت -  19

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على مدحت -  13

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  شلبى على محمد على مدحت -  19

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك روجخ)   شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على مدحت -  16

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  شلبى على محمد على مدحت -  25

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  21

36332 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 88 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  22

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  23

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  24

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  20

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  29

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  23

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  29

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  26

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  35

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  31

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  32

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  33

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  34

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  30

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  39

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  33

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  39

36332 

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  الشواف محمد عبده محمد -  36



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 89 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  الشواف محمد عبده محمد -  45

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  الشواف محمد عبده محمد -  41

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  الشواف محمد عبده محمد -  42

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  الشواف محمد عبده محمد -  43

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  الشواف محمد عبده محمد -  44

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  40

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  49

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  43

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  49

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  46

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  05

36332 

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  علي احمد محمد عبير -  01

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  علي احمد محمد عبير -  02

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  علي احمد محمد عبير -  03

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  علي احمد محمد عبير -  04

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  علي احمد محمد عبير -  00

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  علي احمد محمد عبير -  09

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  03

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  09

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  06

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  95

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  91

36332 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 90 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  92

36332 

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على مدحت -  93

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  شلبى على محمد على مدحت -  94

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على مدحت -  90

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  شلبى على محمد على مدحت -  99

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على مدحت -  93

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  شلبى على محمد على مدحت -  99

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  96

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  35

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  31

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  32

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  33

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  بسيطة توصية  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  34

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  30

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  39

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  33

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  39

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  36

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  95

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  91

36332 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 91 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  92

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  93

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  94

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  90

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  99

36332 

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  الشواف محمد عبده محمد -  93

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  الشواف محمد عبده محمد -  99

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  الشواف محمد عبده محمد -  96

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  الشواف محمد عبده محمد -  65

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  الشواف محمد عبده محمد -  61

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  الشواف محمد عبده محمد -  62

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  63

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  64

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  60

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  69

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  63

36332 

   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  69

36332 

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  علي احمد محمد عبير -  66

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن ريكش  بسيطة توصية  علي احمد محمد عبير -  155

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  علي احمد محمد عبير -  151

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  علي احمد محمد عبير -  152

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  تضامن شركة  علي احمد محمد عبير -  153



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 92 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   متضامن شريك  بسيطة توصية  علي احمد محمد عبير -  154

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  150

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  159

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  153

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  159

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  156

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  115

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على مدحت -  111

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  شلبى على محمد على مدحت -  112

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 93 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على مدحت -  113

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا هوعزل للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  شلبى على محمد على مدحت -  114

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على مدحت -  110

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  شلبى على محمد على مدحت -  119

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن ةشرك  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  113

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  119

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  116

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  125

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم سحبوال وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  121

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 94 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  122

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  123

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه ارهوز مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  124

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  120

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  129

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب اعوااليد البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  123

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  129

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  126

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه ارهوز مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 95 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  135

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  131

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  132

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب داعواالي البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  133

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  134

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  الشواف محمد عبده محمد -  130

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم ربيهالت وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشواف محمد عبده محمد -  139

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  الشواف محمد عبده محمد -  133

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 96 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشواف محمد عبده محمد -  139

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات اقداتالتع وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  الشواف محمد عبده محمد -  136

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشواف محمد عبده محمد -  145

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  141

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  142

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  143

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  144

 الشركه باسم والتوقيع فاقياتواالت التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  140

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  149

 الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 97 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع والتعاقد

 االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه الداره

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم والرهن

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  علي احمد محمد عبير -  143

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه جراءاتاال كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  علي احمد محمد عبير -  149

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  علي احمد محمد عبير -  146

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  علي احمد محمد عبير -  105

 دوالتعاق الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  تضامن شركة  علي احمد محمد عبير -  101

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 الجهات مع والتعامل منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن شريك  بسيطة توصية  علي احمد محمد عبير -  102

 والتعاقد الشركه باسم والتوقيع واالتفاقيات التعاقدات وابرام الشركه باسم والسحب وااليداع البنوك وجميع الحكوميه وغير الحكوميه

 الداره الالزمه االجراءات كافه زاتخاذ والمدريات والتعليم التربيه وزاره مع الشركه باسم والتعامل واالداره التشغيل شركات مع

 والرهن االقتراض حق وله منفردا وعزله للشركه القانوني الممثل تعيين حق وله ولمصلحتها الدوليه دمياط مدارس وتشغيل الشركه

 36332   برقم    25255254:  تاريخ ، عقود على والتوقيع ولمصلحتها الشركه باسم

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  تضامن شركة  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  103

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  104

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 98 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  تضامن شركة  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  100

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  109

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  تضامن شركة  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  103

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشملول الهادي عبد محمد احمد -  109

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على مدحت -  106

    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 36332   برقم

 منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  بسيطة توصية  شلبى على محمد على مدحت -  195

    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 36332   برقم

 منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على مدحت -  191

    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 36332   برقم

 منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  بسيطة توصية  شلبى على محمد على مدحت -  192

    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 36332   برقم

 منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  تضامن شركة  شلبى على محمد على مدحت -  193

    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 36332   برقم

 منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  بسيطة توصية  شلبى على محمد على مدحت -  194

    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 36332   برقم

 منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  تضامن شركة  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  190

    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 36332   برقم

 منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  بسيطة توصية  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  199

    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 36332   برقم

 منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  تضامن شركة  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  193

    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 36332   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 99 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  بسيطة توصية  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  199

    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 36332   برقم

 منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  تضامن شركة  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  196

    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 36332   برقم

 منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  شريك و مدير  بسيطة توصية  الغريب العزيز عبد السيد محمد -  135

    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 36332   برقم

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  131

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  132

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  133

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  134

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  130

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى حسام -  139

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  133

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  139

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  136

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  195

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 100 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  191

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر السيد محمود -  192

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 وله منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  الشواف محمد عبده محمد -  193

   برقم    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

36332 

 وله منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشواف محمد عبده محمد -  194

   برقم    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

36332 

 وله منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  الشواف محمد عبده محمد -  190

   برقم    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

36332 

 وله منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشواف محمد عبده محمد -  199

   برقم    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

36332 

 وله منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  الشواف محمد عبده محمد -  193

   برقم    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

36332 

 وله منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشواف محمد عبده محمد -  199

   برقم    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

36332 

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  196

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  165

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  161

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  162

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  163

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 101 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  سلطان السيد عنتر مصطفى اسالم -  164

:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله منفردا

 36332   برقم    25255254

 وله منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  علي احمد محمد عبير -  160

   برقم    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

36332 

 وله منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  علي احمد محمد عبير -  169

   برقم    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

36332 

 وله منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  علي احمد محمد عبير -  163

   برقم    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

36332 

 وله منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  علي احمد محمد عبير -  169

   برقم    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

36332 

 وله منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  تضامن شركة  علي احمد محمد عبير -  166

   برقم    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

36332 

 وله منفردا البنوك وامام العقاري الشهر امام واالقتراض الرهن  متضامن شريك  بسيطة توصية  علي احمد محمد عبير -  255

   برقم    25255254:  تاريخ ، فقط مجتمعين للشركاء يكون التصرف عدا فيما كله وذلك ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

36332 

 الشركه باسم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  نوفل العزيز عبد رزق محسن -  251

 او القرض وايضا الحسابات فتح يخص فيما المصري المركزي للبنك التابعه المصريه البنوك كافه مع التعامل حق ولهم التجاري

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين  المتضامنين للشركاء الشركه خصوم او اصول من اصل باي الخاص الشراء او البيع او الرهن

 65993   برقم    25255211

 2516/12/29 في المنعقد االداره مجلس بمحضر جاء لما طبقا خروج)   سكرتير  تعاونية جمعية  طبل علي حسن امير -  252

 09662   برقم    25255213:  تاريخ ،(  االستقاله قبول على بالموافقه

 في الحق وله منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصياد علي عوض علي محمد -  253

 اشكاله بكافه االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه باسم التعامل

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 الشهر امام التوقيع حق وله للسيارات والبيع وااليجار الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والرهن االقتراض وحق الضمان

 94963   برقم    25255220:  تاريخ ، العقود كافه وابرام والجمارك الضرائب ومصلحه التجاري والسجل العقاري

 الحق وله منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصياد علي عوض على ياسمين -  254

 اشكاله بكافه االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه باسم التعامل في

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 الشهر امام التوقيع حق وله للسيارات والبيع وااليجار الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والرهن االقتراض وحق الضمان

 94963   برقم    25255220:  تاريخ ، العقود كافه وابرام والجمارك الضرائب ومصلحه التجاري والسجل العقاري

 الشركه بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصياد علي عوض علي محمد -  250

 من التي االجراءات كافه واتخاذ والنهائيه االبتدائيه العقود على التوقيع في الحق مجتمعين او منفردين وللشريكين الجل ا او بالنقد

 الشهر امام ذلك النهاء كانت ما اي اجراءات من يلزم ما كافه وعمل العقاري الشهر في العقود على التصديق او تسجيل شأنها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 102 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 ذكر ما بعض ابو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق ولهما الجهات من ها وغير الضرائب ومصلحه التجاري والسجل العقاري

 94963   برقم    25255220:  تاريخ ،

 الشركه بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصياد علي عوض على ياسمين -  259

 من التي االجراءات كافه واتخاذ والنهائيه االبتدائيه العقود على التوقيع في الحق مجتمعين او منفردين وللشريكين الجل ا او بالنقد

 الشهر امام ذلك النهاء كانت ما اي اجراءات من يلزم ما كافه وعمل العقاري الشهر في العقود على التصديق او تسجيل شأنها

 ذكر ما بعض ابو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق ولهما الجهات من ها وغير الضرائب ومصلحه التجاري والسجل العقاري

 94963   برقم    25255220:  تاريخ ،

 الحق ولها منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصياد علي عوض علي محمد -  253

 اشكاله بكافه االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه باسم التعامل في

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 الشهر امام التوقيع حق ولها للسيارات والبيع وااليجار الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والرهن االقتراض وحق الضمان

 94963   برقم    25255220:  تاريخ ، كافه وابرام والجمارك الضرائب ومصلحه التجاري والسجل العقاري

 الحق ولها منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصياد علي عوض على ياسمين -  259

 اشكاله بكافه االعمال وقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه باسم التعامل في

 وشهادات خطابات واصدار الحسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 الشهر امام التوقيع حق ولها للسيارات والبيع وااليجار الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك والرهن االقتراض وحق الضمان

 94963   برقم    25255220:  تاريخ ، كافه اموابر والجمارك الضرائب ومصلحه التجاري والسجل العقاري

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصياد علي عوض علي محمد -  256

 االجراءات كافه واتخاذ والنهائيه االبتدائيه العقود على التوقيع في الحق مجتمعين او منفردين وللشريكين الجل ا او بالنقد الشركه

 امام ذلك النهاء كانت ما اي اجراءات من يلزم ما كافه وعمل العقاري الشهر في العقود على التصديق او تسجيل شأنها من التي

 بعض ابو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق ولهما الجهات من ها وغير الضرائب ومصلحه التجاري والسجل العقاري الشهر

 94963   برقم    25255220:  تاريخ ، ذكر ما

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصياد علي عوض على ياسمين -  215

 االجراءات كافه واتخاذ والنهائيه االبتدائيه العقود على التوقيع في الحق مجتمعين او منفردين وللشريكين الجل ا او بالنقد الشركه

 امام ذلك النهاء كانت ما اي اجراءات من يلزم ما كافه وعمل العقاري الشهر في العقود على التصديق او تسجيل شأنها من التي

 بعض ابو كل في الغير وتفويض توكيل في الحق ولهما الجهات من ها وغير الضرائب ومصلحه التجاري والسجل العقاري الشهر

 94963   برقم    25255220:  تاريخ ، ذكر ما

 او مجتمعين والتوقيع االداره حق جميعا المتضامنين للشركاء  شريك و مدير  تضامن شركة  عمر احمد نبيل محمد -  211

 99444   برقم    25255229:  تاريخ ، منفردين

 او مجتمعين والتوقيع االداره حق جميعا المتضامنين للشركاء  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر احمد نبيل محمد -  212

 99444   برقم    25255229:  تاريخ ، منفردين

 او مجتمعين والتوقيع االداره حق جميعا المتضامنين للشركاء  شريك و مدير  تضامن شركة  عمر احمد احمد عمر عصام -  213

 99444   برقم    25255229:  تاريخ ، منفردين

 او مجتمعين والتوقيع االداره حق جميعا المتضامنين للشركاء  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر احمد احمد عمر عصام -  214

 99444   برقم    25255229:  تاريخ ، منفردين

 او مجتمعين والتوقيع االداره حق جميعا المتضامنين للشركاء  شريك و مدير  تضامن شركة  عمر احمد احمد محمد -  210

 99444   برقم    25255229:  تاريخ ، منفردين

 او مجتمعين والتوقيع االداره حق جميعا المتضامنين للشركاء  شريك و مدير  بسيطة توصية  عمر احمد احمد محمد -  219
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 35321   برقم    25255254:  تاريخ ، 1119  2525/15/20 حتى ساري  الحكيم عبد الفنجري سعد رمضان -  39

 01410   برقم    25255254:  تاريخ ، 1151    الصديق محمد الهادى عبد امير -  36

 01410   برقم    25255254:  تاريخ ، 1152  2521/9/22 حتى ساري  الصديق محمد الهادى عبد امير -  45

 30631   برقم    25255254:  تاريخ ، 1123  مشطوب السجل  االلفى  محمود  السيد -  41

 39314   برقم    25255254:  تاريخ ، 1132  2523/11/12 حتى ساري  محمد الدسوقي مصطفى مصطفى -  42

 43695   برقم    25255254:  تاريخ ، 1144    الشامي احمد فاروق ماهر -  43

 43695   برقم    25255254:  تاريخ ، 1140    الشامي احمد فاروق ماهر -  44
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 43695   برقم    25255254:  تاريخ ، 1149  ملغي القيد  الشامي احمد فاروق ماهر -  40

 94333   برقم    25255254:  تاريخ ، 1569  2523/6/13 حتى ساري  غنيم احمد ابراهيم محمد اشرف -  49

 93644   برقم    25255254:  تاريخ ، 1566  2520/2/2 حتى ساري  غالي مسعد ابراهيم محمد -  43

 99521   برقم    25255254:  تاريخ ، 1133  2520/12/15 حتى ساري  شطا السيد مصطفي عمرو -  49

 36436   برقم    25255254:  تاريخ ، 1560  2524/0/11 حتى ساري  وهبه المرسيمحمد ابراهيم السادات -  46

 94393   برقم    25255254:  تاريخ ، 1564  2523/11/25 حتى ساري  رزق ميخائيل عاطف عماد -  05

    25255254:  تاريخ ، 1563  2524/0/4 حتى ساري(   السنباطي محمود احمد احمد)  والتبريد للتكيف السنباطي -  01

 36365   برقم

 36365   برقم    25255254:  تاريخ ، 1563  2524/0/4 حتى ساري(   تعديل)  السنباطي محمود احمد احمد -  02

 42343   برقم    25255254:  تاريخ ، 1135    شهيب عبده حسن مجدى -  03

 42343   برقم    25255254:  تاريخ ، 1131    شهيب عبده حسن مجدى -  04

 42343   برقم    25255254:  تاريخ ، 1132    شهيب عبده حسن مجدى -  00

 42343   برقم    25255254:  تاريخ ، 1133  مشطوب السجل  شهيب عبده حسن مجدى -  09

 39914   برقم    25255254:  تاريخ ، 1131  2523/1/6 حتى ساري  الحمامصي السيد محمود الحسانين محمد -  03

 93391   برقم    25255254:  تاريخ ، 1121  2520/1/12 حتى ساري  زعتر السيد يوسف السيد -  09

 36993   برقم    25255250:  تاريخ ، 1139  2524/9/19 حتى ساري  احمد سالمه محمد حسين -  06

 39431   برقم    25255250:  تاريخ ، 1161    معجبه محمد ابراهيم محمد -  95

 39431   برقم    25255250:  تاريخ ، 1162  2522/6/22 حتى ساري  معجبه محمد ابراهيم محمد -  91

 35049   برقم    25255250:  تاريخ ، 1109  مشطوب السجل  الجمال عبده التابعى العربى -  92

 95420   برقم    25255250:  تاريخ ، 1103    الحلو مصطفى محمد مجدي -  93

 95420   برقم    25255250:  تاريخ ، 1109  2522/2/29  حتى ساري  الحلو مصطفى محمد مجدي -  94

 45596   برقم    25255250:  تاريخ ، 1194    القندفلى مسعد محمود -  90

 45596   برقم    25255250:  تاريخ ، 1190    القندفلى مسعد محمود -  99

 45596   برقم    25255250:  تاريخ ، 1199  شطوبم السجل  القندفلى مسعد محمود -  93

 46953   برقم    25255250:  تاريخ ، 1133    ابوعلى رفعت حسن -  99

 46953   برقم    25255250:  تاريخ ، 1139  2525/6/19 حتى ساري  ابوعلى رفعت حسن -  96

 92936   برقم    25255250:  تاريخ ، 1199    صديق محمود عبده بدوي(  الصديق)  -  35

 92936   برقم    25255250:  تاريخ ، 1193  مشطوب السجل  صديق محمود عبده بدوي(  الصديق)  -  31

 39990   برقم    25255250:  تاريخ ، 1136  2524/2/15 حتى ساري  سند ابراهيم محمد محمد -  32
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   برقم    25255250:  تاريخ ، 1100  2524/12/15 حتى ساري  المنصورى محمد المنصورى  محمود محمد -  33

45563 

 06616   برقم    25255250:  تاريخ ، 1134    رخا محمد محمد ورده -  34

 06616   برقم    25255250:  تاريخ ، 1130  2521/12/24 حتى ساري  رخا محمد محمد ورده -  30

 03091   برقم    25255250:  تاريخ ، 1163    االجدر السيد الغريب حمدي -  39

 03091   برقم    25255250:  تاريخ ، 1164  2523/3/10 حتى ساري  االجدر السيد الغريب حمدي -  33

 95195   برقم    25255250:  تاريخ ، 1160  2524/6/13 حتى ساري  الشعراوي محمد زكريا رحاب -  39

 91504   برقم    25255250:  تاريخ ، 1103  2524/12/26 حتى ساري  البيومي رياض محمد -  36

 49239   برقم    25255250:  تاريخ ، 1104  2520/51/51 حتى ساري  كامل  محمد محمد  سامح -  95

 34399   برقم    25255250:  تاريخ ، 1195    صميده سعد مصطفى -  91

 34399   برقم    25255250:  تاريخ ، 1191    صميده سعد مصطفى -  92

 34399   برقم    25255250:  تاريخ ، 1192    صميده سعد مصطفى -  93

 34399   برقم    25255250:  تاريخ ، 1193    صميده سعد مصطفى -  94

 34399   برقم    25255250:  تاريخ ، 1194    صميده سعد مصطفى -  90

 34399   برقم    25255250:  تاريخ ، 1190  مشطوب السجل  صميده سعد مصطفى -  99

 94931   برقم    25255259:  تاريخ ، 1224  2523/15/26 حتى ساري  سالل شطا القادر عبد محمد السيد -  93

 35614   برقم    25255256:  تاريخ ، 1233  2525/6/13 حتى ساري  الطناوى محمد محمد -  99

 13332   برقم    25255256:  تاريخ ، 1229    نده طه نعيمه -  96

 13332   برقم    25255256:  تاريخ ، 1226  2522/3/1 حتى ساري  نده طه نعيمه -  65

 49905   برقم    25255256:  تاريخ ، 1249  2524/4/21 حتى ساري  على حسن على حسن -  61

 99932   برقم    25255256:  تاريخ ، 1200  2524/9/16 حتى ساري  جبه عبده يوسف ايمن -  62

 40252   برقم    25255256:  تاريخ ، 1203  2523/3/1 حتى ساري  المولى عبد   حسين  حسين  محمد -  63

 00949   برقم    25255256:  تاريخ ، 1242    الخواجه احمد الجواد عبد اسماعيل -  64

 00949   برقم    25255256:  تاريخ ، 1243  2524/6/12 حتى ساري  الخواجه احمد الجواد عبد اسماعيل -  60

 91159   برقم    25255256:  تاريخ ، 1223  2520/1/4 حتى ساري  منتصر محمد ابراهيم ابراهيم -  69

 00949   برقم    25255256:  تاريخ ، 1241  2522/3/4 حتى ساري  الخواجه احمد الجواد عبد اسماعيل -  63

 45233   برقم    25255256:  تاريخ ، 1246  2520/2/3 حتى ساري  بدير محمد عبدالوهاب محمد -  69

 91223   برقم    25255256:  تاريخ ، 1205  2520/1/25 حتى ساري  شاهين محمد عبداهلل -  66

 44939   برقم    25255256:  تاريخ ، 1234  2523/4/21 حتى ساري  المنزالوى  حامد  محمد  شريف -  155
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 99300   برقم    25255215:  تاريخ ، 1233  2524/15/13 حتى ساري  رخا فتحى يوسف اشرف -  151

 03519   برقم    25255215:  تاريخ ، 1315    محمود حسن السيد محمود -  152

 03519   برقم    25255215:  تاريخ ، 1311  2525/9/3 حتى ساري  محمود حسن السيد محمود -  153

 94690   برقم    25255215:  تاريخ ، 1239    الشيخ العزيز عبد حمدي عماد -  154

 94690   برقم    25255215:  تاريخ ، 1233  2523/12/29 حتى ساري  الشيخ العزيز عبد حمدي عماد -  150

 39492   برقم    25255215:  تاريخ ، 1296  2523/12/0 حتى ساري  النجا ابو الحسينى المجيد عبد محمود -  159

 93631   برقم    25255215:  تاريخ ، 1351  2520/2/3 حتى ساري  الرداد التابعي السعيد محمد -  153

 93994   برقم    25255215:  تاريخ ، 1254  2520/1/0 حتى ساري  البرعي مأمون مأمون مصطفى -  159

 95420   برقم    25255215:  تاريخ ، 1319  2524/15/25 حتى ساري  مندور مندور مندور اشرف -  156

 91221   برقم    25255215:  تاريخ ، 1350  2520/1/25 حتى ساري  الزيات فاروق نصر -  115

 33611   برقم    25255215:  تاريخ ، 1209    يس مصطفى حسن محمد -  111

 33611   برقم    25255215:  تاريخ ، 1206    يس مصطفى حسن محمد -  112

 33611   برقم    25255215:  تاريخ ، 1295    يس مصطفى حسن محمد -  113

 33611   برقم    25255215:  تاريخ ، 1291    يس مصطفى حسن محمد -  114

 33611   برقم    25255215:  تاريخ ، 1292  مشطوب السجل  يس مصطفى حسن محمد -  110

 09299   برقم    25255215:  تاريخ ، 1232  2520/2/23 حتى ساري  الدعدع حسن محمد جمال محمد عمرو -  119

 03409   برقم    25255215:  تاريخ ، 1299  2523/2/4 حتى ساري  الغباشي حسن علي محمد -  113

 39336   برقم    25255215:  تاريخ ، 1236    التوارجى احمد عبده محمد احمد -  119

 39336   برقم    25255215:  تاريخ ، 1295    التوارجى احمد عبده محمد احمد -  116

 39336   برقم    25255215:  تاريخ ، 1291    التوارجى احمد عبده محمد احمد -  125

 39336   برقم    25255215:  تاريخ ، 1292    التوارجى احمد عبده محمد احمد -  121

 39336   برقم    25255215:  تاريخ ، 1293  مشطوب السجل  التوارجى احمد عبده محمد احمد -  122

 99300   برقم    25255215:  تاريخ ، 1234  2524/9/2 حتى ساري  رخا فتحى يوسف اشرف -  123

 30229   برقم    25255215:  تاريخ ، 1319  2522/3/14 حتى ساري  السيد عطيه محمد احمد -  124

 30333   برقم    25255215:  تاريخ ، 1296  2524/3/0 حتى ساري(   الغاء)  شطا  فكرى  اشرف -  120

 00249   برقم    25255215:  تاريخ ، 1299    عبيد عبده علي محمد -  129

 00249   برقم    25255215:  تاريخ ، 1293  2524/0/26 حتى ساري  عبيد عبده علي محمد -  123

 99015   برقم    25255215:  تاريخ ، 1310  2524/9/24 حتى ساري  الفيومي احمد محمود كريم -  129
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 94633   برقم    25255215:  تاريخ ، 1262  2523/12/25 حتى ساري  عبده علي مصطفي مصطفي -  126

 93336   برقم    25255215:  تاريخ ، 1290  2520/1/15 حتى ساري  مناديلو عبده الدين سعد احمد -  135

 94690   برقم    25255215:  تاريخ ، 1230  2522/12/31 حتى ساري  الشيخ حمدي عماد -  131

 45192   برقم    25255215:  تاريخ ، 1349  2520/1/3 حتى ساري  عبدالهادى رمضان زكريا -  132

 34522   برقم    25255211:  تاريخ ، 1330    النجار محمد كمال نصر -  133

 34522   برقم    25255211:  تاريخ ، 1339    النجار محمد كمال نصر -  134

 34522   برقم    25255211:  تاريخ ، 1333    النجار محمد كمال نصر -  130

 34522   برقم    25255211:  تاريخ ، 1339    النجار محمد كمال نصر -  139

 34522   برقم    25255211:  تاريخ ، 1336  مشطوب السجل  النجار محمد كمال نصر -  133

 36942   برقم    25255211:  تاريخ ، 1349  2524/3/22 حتى ساري  درويش على على حسن -  139

 32533   برقم    25255211:  تاريخ ، 1302  2521/0/31 حتى ساري  العنين ابو الشربيني العنين ابو محمد -  136

 91022   برقم    25255211:  تاريخ ، 1393  2522/3/29 حتى ساري  صيام المتولى محمود اسعد شريف -  145

 99632   برقم    25255211:  تاريخ ، 1390  2524/6/1 حتى ساري  فرغلي توفيق السيد توفيق -  141

 42093   برقم    25255211:  تاريخ ، 1346    مجد عبدالسالم محمد فاتن -  142

 42093   برقم    25255211:  تاريخ ، 1305  شطوبم السجل  مجد عبدالسالم محمد فاتن -  143

 94945   برقم    25255211:  تاريخ ، 1345    القشاوي علي السيد محمد -  144

 01922   برقم    25255211:  تاريخ ، 1336    عقيل ابراهيم نسيم محمد -  140

 95359   برقم    25255211:  تاريخ ، 1333  2524/6/35 حتى ساري  زهران احمد فضل عوض ماجد -  149

 93519   برقم    25255211:  تاريخ ، 1303    عوف ابو مسعد محمد عامر -  143

 93519   برقم    25255211:  تاريخ ، 1309  مشطوب السجل  عوف ابو مسعد محمد عامر -  149

 45213   برقم    25255211:  تاريخ ، 1399    العنانى محمد رشدى محمد نبيل -  146

 45213   برقم    25255211:  تاريخ ، 1393  2520/1/19 حتى ساري  العنانى محمد رشدى محمد نبيل -  105

 04641   برقم    25255211:  تاريخ ، 1333    هاشم عبده مسعد خالد -  101

 04641   برقم    25255211:  تاريخ ، 1339    هاشم عبده مسعد خالد -  102

 29126   برقم    25255211:  تاريخ ، 1395    الطويل محمد عبدالسالم -  103

 29126   برقم    25255211:  تاريخ ، 1391    الطويل محمد عبدالسالم -  104

 29126   برقم    25255211:  تاريخ ، 1392    الطويل محمد عبدالسالم -  100

 29126   برقم    25255211:  تاريخ ، 1393  مشطوب السجل  الطويل محمد عبدالسالم -  109
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 42961   برقم    25255211:  تاريخ ، 1363  2522/3/22 حتى ساري  دويدار   موسى  محمد  موسى عصام -  103

 95036   برقم    25255211:  تاريخ ، 1300  2524/11/0 حتى ساري  سالم احمد احمد احمد -  109

 91633   برقم    25255211:  تاريخ ، 1301  2522/15/6 حتى ساري  سمره ابو حسن السيد يحيى -  106

 96912   برقم    25255212:  تاريخ ، 1412  2525/9/1 حتى ساري  اهلل جاد الخبير عبد فؤاد فؤاد احمد تامر -  195

 93695   برقم    25255212:  تاريخ ، 1455  2520/2/6 حتى ساري  النجار السيد على على -  191

 49493   برقم    25255212:  تاريخ ، 1360  2520/2/13 حتى ساري  المحالوي علي عبده علي عاطف -  192

 49493   برقم    25255212:  تاريخ ، 1360  2520/2/13 حتى ساري(   تعديل)  المحالوى عبده على عاطف -  193

 94353   برقم    25255212:  تاريخ ، 1451  2523/11/11 حتى ساري  جزر السيد عبده محمد ماجدة -  194

 99991   برقم    25255212:  تاريخ ، 1415  2524/9/16 حتى ساري  صبيحه على العزيز عبد وائل -  190

 94613   برقم    25255212:  تاريخ ، 1411  مشطوب السجل  رزق السيد يحيي السعيد -  199

 96999   برقم    25255212:  تاريخ ، 1454  مشطوب السجل  الدنجاوى البسيونى على رضا -  193

 93909   برقم    25255212:  تاريخ ، 1363    طرابيه االمام حسن حسن -  199

 93909   برقم    25255212:  تاريخ ، 1369  2524/12/31 حتى ساري  طرابيه االمام حسن حسن -  196

 95399   برقم    25255212:  تاريخ ، 1369  2524/15/10 حتى ساري  جمعه انور مجدي حسام -  135

 33331   برقم    25255212:  تاريخ ، 1450    الغرابلي محمود محمد هشام -  131

 33331   برقم    25255212:  تاريخ ، 1459  2521/9/22 حتى ساري  الغرابلي محمود محمد هشام -  132

 95290   برقم    25255212:  تاريخ ، 1416  2522/2/13 حتى ريسا  شوارب ابو احمد محمد محمد -  133

 09221   برقم    25255212:  تاريخ ، 1414  2520/2/9 حتى ساري  خميس موسي محمد طالل -  134

 91565   برقم    25255212:  تاريخ ، 1421  2522/0/22 حتى ساري  العشرى صبحى محمد حسيب محمد -  130
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 95523   برقم    25255229:  تاريخ ، 2552  2522/1/14 حتى ساري  هاجوج عادل محمد -  346

 40432   برقم    25255229:  تاريخ ، 1640    الهنداوى احمد عطيه عطيه -  305

 40432   برقم    25255229:  تاريخ ، 1649    الهنداوى احمد عطيه عطيه -  301

 40432   برقم    25255229:  تاريخ ، 1643    الهنداوى احمد عطيه عطيه -  302



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 116 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالملف أو أي جزز التعامل مع هذا ال يجو

 40432   برقم    25255229:  تاريخ ، 1649  2523/9/25 حتى ساري  الهنداوى احمد عطيه عطيه -  303

 03191   برقم    25255229:  تاريخ ، 1646  2525/6/1 حتى ساري  الهنداوي عطيه خالد -  304

 95456   برقم    25255229:  تاريخ ، 1626  2524/12/21 حتى ساري  عبيد احمد رزق عماد -  300

 91940   برقم    25255229:  تاريخ ، 1634  2520/3/11 حتى ساري  حميد ابراهيم محسن محمد احمد -  309

 30663   برقم    25255229:  تاريخ ، 1609  2524/6/23 حتى ساري  العنين  ابو  احمد  وسام -  303

 93900   برقم    25255229:  تاريخ ، 1639  2520/1/16 حتى ساري  كحلة رزق حامد محمود -  309

 94230   برقم    25255229:  تاريخ ، 1623  2523/6/4 حتى ساري  خليفه ابو طه محمد حسناء -  306

 31303   برقم    25255229:  تاريخ ، 1621    الشناوى  السيد  داود  فريد -  395

 31303   برقم    25255229:  تاريخ ، 1622    الشناوى  السيد  داود  فريد -  391

 31303   برقم    25255229:  تاريخ ، 1623    الشناوى  السيد  داود  فريد -  392

 31303   برقم    25255229:  تاريخ ، 1624  مشطوب السجل  الشناوى  السيد  داود  فريد -  393

 95456   برقم    25255229:  تاريخ ، 1629  2524/15/25 حتى ساري  عبيد احمد رزق عماد -  394

 40229   برقم    25255229:  تاريخ ، 1606  2523/3/0 حتى ساري  النجار  احمد  محمد  مجدى -  390

 95934   برقم    25255229:  تاريخ ، 1690    العزيز عبد فهمي النبويه فاطمه -  399

 95934   برقم    25255229:  تاريخ ، 1699  2522/4/22 حتى ساري  العزيز عبد فهمي النبويه فاطمه -  393

 00493   برقم    25255229:  تاريخ ، 1699    موسى صابر محمد احمد -  399

 00493   برقم    25255229:  تاريخ ، 1693    موسى صابر محمد احمد -  396

 00493   برقم    25255229:  تاريخ ، 1699  2524/3/24 حتى ساري  موسى صابر محمد احمد -  335

 93165   برقم    25255229:  تاريخ ، 1632  2524/15/21 حتى ساري  الصيرى جوده عبده محمد -  331

 43911   برقم    25255229:  تاريخ ، 1633    شبكه محمود صديق نجالء -  332

 43911   برقم    25255229:  تاريخ ، 1639    شبكه محمود صديق نجالء -  333

 43911   برقم    25255229:  تاريخ ، 1636    شبكه محمود صديق نجالء -  334

 43911   برقم    25255229:  تاريخ ، 1645  2522/15/12 حتى ساري  شبكه محمود صديق نجالء -  330

 93149   برقم    25255229:  تاريخ ، 1605  2524/15/19 حتى ساري  سالمه رجب جابر اسعد -  339

 93692   برقم    25255229:  تاريخ ، 1633  مشطوب السجل  عثمان محمد احمد حامد -  333

 91050   برقم    25255223:  تاريخ ، 2521  2520/2/20 حتى ساري  يوسف المحجوب التميمي محمد محمد -  339
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 39909   برقم    25255215:  تاريخ ، 1269  2523/3/2 حتى ساري  وشريكه االجور السيد غريبال حمدى -  29
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