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 2 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ورشه عن 94330 برقم 20190321 فى قيد ، 25000.000  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  عبدالقادر عبدالمجيد احمد رشا -  1

 يونس عيد عبدالجليل محمد رمضان/  ملك - العباسيه:  بجهة ، رخام بالط تصنيع

 مطعم عن 39387 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكيالني السيد محمد اشرف -  2

 بملكه - 13 رقم محل القديم العمومي السوق شارع - البر راس:  بجهة ، وجزاره

 مصنع عن 94352 برقم 20190321 فى قيد ، 125000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القوشه محمود محمد محمد -  3

 بملكه - زاهر حوض - السنانيه:  بجهة ، جاهزه مالبس

 صناعه عن 94351 برقم 20190321 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزنقراني محمد حافظ مهدي -  4

 والده/  ملك - جالله ابو عزبه - العنانيه:  بجهة ، موبليات

 عن 94358 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حشكيل ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم -  5

 حشكيل السعيد السعيد رضا/  ملك - دوليال الكوبري بجوار البستان:  بجهة ، موبليات صناعه

 عن 94372 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اتربي العنين ابو مصطفى محمود احمد -  6

 علي شلبي الشربيني عثمان/  ملك - سعد كفر - الغاب كفر:  بجهة ، عامه ولحام حداده ورشه

 سوبر عن 94235 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نايل دمحم احمد الدين عالء محمد -  7

 داود عثمان محمد فؤاد احمد/  ملك - غالب ابو ميت كفر:  بجهة ، ماركت

 عن 94288 برقم 20190318 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبه الشربيني الدين عالء مصطفى -  8

 مصطفى هاله/  ملك 1 رقم محل 42/63 قطعه الثالثه المجاوره االول الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، تجميل مستحضرات تجاره

 الجبه حسن

 ورشه عن 94297 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الحي عبد ماهر احمد -  9

 هاشم علي جالل محمد/  ملك الدولي الطريق - ياضالر - البطيخ كفر:  بجهة ، كاوتش تصليح

 ورشه عن 94185 برقم 20190310 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور التابعي احمد وليد -  10

 رجب حسن حمدان عمرو/  ملك العلوي الكوبري منزل - العزبي شطا مدرسه خلف - السنانيه:  بجهة ، نجاره

 ورشه عن 94216 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغرقي عبدالشكور رنص محمد -  11

 رمضان علي المتولي ساميه/  ملك - الشناوي عزبه - البطيخ كفر البطيخ كفر مركز:  بجهة ، اخشاب شق

 تجاره عن 94249 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبده محمود منى -  12

 صالح محمد عبده فوزيه/  ملك القللي سوق شارع - ثان قسم:  بجهة ، مفروشات

 صناعه عن 94258 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زنو محمود محمد محمد -  13

 السايس السيد ابراهيم محمد/  ملك هالصاعد الماصوره شارع دمياط منيه - اول قسم:  بجهة ، موبليات

 بقاله عن 94283 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رباع السيد محمد عطا صالح -  14

 رضوان علي محمد حميده/  ملك - القبليه االبراهيميه:  بجهة ، تموين

 حدايد تجاره عن 94339 برقم 20190327 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد زكي عماد -  15

 عوض محمد زكي محمد/  ملك - العزب تقسم:  بجهة ، وقطاعي جمله وبويات
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 عن 94180 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   تعديل)  الباز الشحات محمد السيد -  16

 عبده عطيه طه فاطمه/  ملك - الدهايمه كفر - الغاب كفر:  بجهة ، للداخل هعمال وتوريد ركاب ونقل رحالت مكتب

 ، ارتك ورشه عن 94412 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد مصطفى عبده معتز -  17

 موافي جالل محمد كمال/  ملك المدرسه شارع - السنانيه:  بجهة

 مكتب عن 94387 برقم 20190325 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجيار بدهللاع عيد محمد محمد -  18

 والده ملك - عارف عبدالسالم شارع ثالث قسم:  بجهة ، تصدير

 عن 94389 برقم 20190325 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلمان مقبل عبدالمنعم حلمي سمر -  19

 سلمان مقبل عبدالمنعم حلمي/  ملك - البحر شارع - دقهله:  بجهة ، جاهزه بسمال تجاره

 عن 94422 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سحلول ياسين العطا ابو محمد خالد -  20

 والده ملك - النور ومسجد خضر كوبري بجوار النهضه عزب:  بجهة ، ابالكاش تجاره

 مقاوالت مكتب عن 94427 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر محمد عزت حسن -  21

 مناديلو صبح احمد/  ملك - االمن مدريه مبنى خلف االعصر - رابع قسم:  بجهة ،

 عن 94309 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى ابراهيم محمد المنعم عبد خالد -  22

 بركات طه رزق عصام/  ملك - الثلج مصنع بجوار الدبدوبه - البرج عزبه:  بجهة ، الديزل طلمبات ضبط

 برقم 20190321 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   تعديل)  المالحي ابراهيم محمود معوض محمد -  23

 الدين محي علي محمد جمال جميله/  ملك - الربعينا فارسكور:  بجهة ، جزارة عن 94331

 ورشه عن 94344 برقم 20190321 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زناتي محمد السيد احمد -  24

 والده ملك - الدين سيف:  بجهة ، موبليات

 بقاله عن 94367 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار جمعه كمال كمال احمد -  25

 جمعه نصر محمد سهير/  ملك - فارسكور شرباص:  بجهة ، وتموينيه غذائيه ومواد

 عن 94229 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس الحديدي الحديدي زكريا محمد -  26

 يونس الحديدي الحديدي زكريا/  ملك - الزرقا الدين سيف:  بجهة ، الغذائيه المواد وتعبئه تجاره

 عن 94244 برقم 20190313 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود مصطفى محمد يوسف محمد -  27

 الدين شرف عوض ابراهيم محمد/  ملك - العرب كفر:  بجهة ، شوب كافي

 تجاره عن 94274 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفوال ابراهيم ماهر احمد -  28

 سعد احمد رضا/  ملك قريش ابو مسجد امام السقعان حسن بجوار - زاهر فكري شارع - ثان قسم:  بجهة ، والمجمدات الطيور

 عنتر سعد كمال ومحمد عنتر

 تجاره عن 43405 برقم 20190307 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه السعيد السيد ايمن -  29

 دحروج السيد ناصر/  ملك ثان مستشفى خلف اصيل الشيخ شارع - رابع قسم:  بجهة ، موبليات

 استيراد عن 94188 برقم 20190307 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي السيد احمد محمد عبدهللا -  30

 قطعه 4 مجاوره 2 حي - الجديده دمياط:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير

 علي السيد احمد محمد/  ملك - 16/74

 تجاره عن 94304 برقم 20190319 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى فوزي فوزي احمد -  31

 محمود مصطفى مصطفى عثمان/  بملك - 34/56 قطعه 6 مجاوره 4 حي - الجديده ياطدم:  بجهة ، كهربائيه ادوات وتصليح

 محل عن 94212 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منتصر الغريب نادر سامح -  32

 المتولي الشحات سمير/  ملك - شحاته كفر:  بجهة ، وبقاله عطاره
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 تجاره عن 94207 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االدوش حسن ابراهيم محمد -  33

 مخاريطه حامد احمد اسامه/  ملك - الواحه مول سرور ميدان اول قسم:  بجهة ، احذيه

 تبمك عن 94272 برقم 20190317 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان سالم محمد السيد -  34

 سرحان سالم علي صالح مدحت/  ملك - سرحان عزبه البطيخ كفر مركز:  بجهة ، عامه مقاوالت

 تجاره عن 94253 برقم 20190314 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي ابراهيم ممدوح نرمين -  35

 ابراهيم علي ابراهيم ممدوح/  ملك - البطيخ كفر - الركابيه البطيخ كفر مركز:  بجهة ،(  زلط - رمل - اسمنت)  بناء مواد

 بقاله عن 94259 برقم 20190314 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل عامر مطاوع راضي هاجر -  36

 حواس صالح حمدي زياد/  ملك - فارسكور - العبيديه:  بجهة ،

 تجاره عن 94153 برقم 20190304 فى قيد ، 30000.000  ، ماله أسر ، فرد تاجر ،  بدران الوهاب عبد يحيى امل -  37

 حسن محمد وعلياء زيد ابو حسن وعبير عال ومحمد الفتاح عبد/  ملك زيد ابو تقسيم بورسعيد طريق - ثالث قسم:  بجهة ، موبليات

 زيد ابو

 ، تموينيه بقاله عن 94162 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمد مسعود هاله -  38

 شعبان علي احمد/  ملك - المنازله كفر:  بجهة

 تجاره عن 94165 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموجي بكري محمد سعد جمال -  39

 شريف مسعد السيد دمحم/  ملك - التربيه كليه شارع االعصر رابع قسم:  بجهة ، كمبيوتر اكسسوار

 معرض عن 94172 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم محمود طه علي مسعد -  40

 فايد ابراهيم فايد االتربي قدري/  ملك - 1/51/36 - 3 قطعه 6 مجاوره 1 حي - الجديده دمياط:  بجهة ، معدنى اثاث

 وتوزيع بيع عن 94161 برقم 20190304 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  بركات طه جمال سامي -  41

 بركات طه جمال هاني/  ملك - العشري شارع الملقا شارع البرج عزبه:  بجهة ، بالجمله جاهزه مالبس

 عن 94171 رقمب 20190305 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روميه حمايل عبده يحيى محمد انس -  42

 سليمان عوض ابراهيم عصام/  ملك الجديد السوق:  بجهة ، وساعات فضيه مشغوالت تجاره

 ارز مضرب عن 94179 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد طلعت يسريه -  43

 اللضام مختار المعبدالس سرور/  ملك - البحريه السعديه:  بجهة ، غالل طحن وماكينه

 عن 94322 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عبدالجابر رمضان ربيع -  44

 العوادلي فوزي سالم/  ملك - المشروعات تنميه جمعيه شارع المدرسه كوبري - البطيخ كفر:  بجهة ، كافيه

 استثمار عن 94339 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد زكي عماد -  45

 عوض محمد زكي محمد/  ملك نجيب محمد شارع المهنيه المدرسه بجوار العزب تقسيم - سعد كفر:  بجهة ، عقاري

 عن 81004 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معروف سادات محروس محمد -  46

 المدينه مجلس ملك - العائالت شاطئ البر راس:  بجهة ، تيرياكاف

 صناعه عن 79357 برقم 20190321 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحديدي السيد محمد شادي -  47

 الحديدي السيد السيد محمد/  ملك - دمياط منيه اول قسم:  بجهة ، موبليات

 استيراد عن 94185 برقم 20190307 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صورمن التابعي احمد وليد -  48

/  ملك - الشهابيه الكوبري ميدان رابع قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير

 منصور التابعي احمد وائل

 عن 94359 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم الشرباصي نعمان سامي محمد -  49

 والده/  ملك - الكبير المسجد بجوار - الدين سيف:  بجهة ، غذائيه مواد تعبئه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تجاره عن 94250 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل ابو محمد ابراهيم رانيا -  50

 فهيد حمدي رضا وليد/  ملك المحافظه خلف االوقاف عماره - اول قسم:  بجهة ، طبيه اتمستلزم

 تجاره عن 94275 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين علي السيد محمد -  51

 علي الدين خير/  ملك - 1 منزل 25/34 قطعه الكفراوي هللا حسب شارع 4 مجاوره 2 الحي الجديده دمياط:  بجهة ، المجوهرات

 االصيل علي

 بيع عن 94190 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العراقي محمد عبدالسالم محمد -  52

 غريب السعيد امين اسامه/  ملك - المحطه شارع - فارسكور:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 مكتب عن 94315 برقم 20190319 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سخسوخ السيد حسن نفين -  53

/  ملك - الحربي الشارع رابع قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في تصدير و استيراد

 سخسوخ السيد حسن تامر

 عن 94296 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجاويش احمد الدسوقي ابراهيم محمد -  54

 صالح ابو الشحات احمد/  ملك - الغاب كفر:  بجهة ، كهربائيه ادوات بيع

 عن 94194 برقم 20190307 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهريجي اللطيف عبد الغفار عبد محمد -  55

 اللطيف عبد الغفار عبد ايمن/  ملك - البلد سعد كفر:  بجهة ، موبليات صناعه

 عن 94205 برقم 20190310 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو اسماعيل محمد مسعود محمد -  56

 والده ملك - البحريه االبراهيميه:  بجهة ، بقاله

 اخشاب تجاره عن 94219 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منيعم السيد محمد سامح -  57

 والده ملك - الدبسي مخازن امام - بورسعيد طريق:  بجهة ،

 ، بقاله عن 94257 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات علي يونس سعد محمد -  58

 تعيلب سعد الدين عصام/  ملك - الموقف قابلم الصفا مستشفى بجوار - السنانيه:  بجهة

 مزرعه عن 64628 برقم 20190317 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد احمد السيد السعيد رافت -  59

 بملكه - البطيخ كفر. م - الهواشم:  بجهة ، مواشي

 عن 63878 برقم 20190304 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندي الدين محي الحميد عبد محمد -  60

 بملكه - زاهر فكري شارع ثان قسم:  بجهة ، موتوسيكالت تجاره

 منجد عن 94138 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد فرج محمد حسن محمد -  61

 صالح ابراهيم السالم عبد/  ملك االخرس ابن حوض بورسعيد طريق من متفرع البيسي يوسف شارع - السياله:  بجهة ، افرنجي

 حسن

 ، مدهباتي عن 94401 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معين وهبه وهبه عمرو -  62

 حسن محمد حسن ايمان/  ملك - للزجاج االمبراطور بجوار - العنانيه:  بجهة

 مطعم عن 94402 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهاب توفيق حليمال عبد السيد -  63

 العطا ابو احمد ابراهيم عبده/  ملك الشرباصي من متفرع الفاروق شارع - الشرباصي شارع - اول قسم:  بجهة ، كشري

 صناعه عن 94404 برقم 20190326 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيسي احمد محمد حسام -  64

 والده/  ملك الغزناوي مسجد بجوار - االول سيتي شارع - رابع قسم:  بجهة ، موبليات

 مشغل عن 94300 برقم 20190319 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر ابو محمد محمد ثروت -  65

 صحصاح المتولي المتولي ناصر/  ملك - السرو:  بجهة ، الجاهزه المالبس لتصنيع

 تصنيع عن 94329 برقم 20190321 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حراز محمد السعيد فاطمه -  66

 الشافعي عبدالعزيز مسعد/  ملك - الرضا ام - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، غاز افران



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 94345 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيسوي ابراهيم محمد حارس محمود -  67

 شحاته بركات محمد صالح/  ملك - الجمل مسجد بجوار - الناصريه:  بجهة ، ولوازمها الصحيه االدوات تجاره

 االثاث تجاره عن 94346 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والي علي جمال ايمان -  68

/  ملك - علوي والخامس والرابع الثالث الدور - البيطري الطب مديريه بجوار المنوره المدينه شارع اول قسم:  بجهة ، واالنتيكات

 منتصر محمد محمد محمد

 هصناع عن 94226 برقم 20190312 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد زكي محمد احمد احمد -  69

 المغالوي ابراهيم حسن عزيز/  ملك السوق شارع - الشعراء:  بجهة ، وتوريدها موبليات

 مكتب عن 94227 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل محمد هليل هاشم هشام -  70

 البربري احمد محمود محمود اسالم/  ملك - فارسكور:  بجهة ، نقل

 عن 77963 برقم 20190317 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرايدي جاد السعيد محمد يدالسع -  71

 بملكه - 52 عنجر 25 ورشه - شطا:  بجهة ، االثاث صناعه ورشه

 94193 برقم 20190310 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعده محمد محمد اللطيف عبد فوزي انور -  72

 سالم ابراهيم السعيد ممدوح/  ملك الحكوميه المصالح بجوار السوق شارع - الوسطاني:  بجهة ، ودهانات استرجي ورشه عن

 صيانه عن 94291 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمدين محمد احمد محمد -  73

 بملكه - اويالشن كفر:  بجهة ، البان معمل لوازم وتصليح

 مكتب عن 94192 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز اسماعيل علي حسن -  74

 الحديدي عبده سادات رضا السيد/  ملك - الزرقا - الدين سيف:  بجهة ، نقل اعمال

 عن 94200 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصبي ابراهيم محمود عادل خالد -  75

 والده/  ملك غالب ابو ميت:  بجهة ، مجحمول وخدمات منزليه وادوات كهربائيه اجهزه تجاره

 94199 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدنجاوي الخضري محمد ابراهيم طارق -  76

 الحمايمي مصطفى عايده/  ملك - نصر عبده شارع الخضار سوق شارع ثالث قسم:  بجهة ، المراتب تجاره عن

 مكتب عن 94273 برقم 20190317 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوي مسعد عبدالمنعم عمرو -  77

 رحانس سالم علي صالح مدحت/  ملك - سرحان عزبه الرياض البطيخ كفر مركز:  بجهة ، عقاري استثمار

 مكبس عن 94281 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوارث احمد فتحي احمد -  78

 الكردي عطيه عطيه تهاني/  ملك - سعد كفر التوفيقيه:  بجهة ، حراري

 ، محمصه عن 94407 مبرق 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين سعد محمد محمد -  79

 شطا رضا محمد طارق/  ملك الهضمي الجهاز بجوار - االعصر - رابع قسم:  بجهة

:  بجهة ، بقاله عن 94166 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتيم احمد فتحي ليلي -  80

 فتوح علي علي سعد/  ملك - اللبان مخبز بجوار - اللحم عزبه

 مكتب عن 94168 برقم 20190305 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عرفات ذكي احمد -  81

 عبدالفتاح عبدالسالم عصام/  ملك - سادسه مجاوره رابع حي 45/36 قطعه - الجديده دمياط:  بجهة ، داخليه رحالت

 عن 77485 برقم 20190303 فى قيد ، 50000.000  ، همال رأس ، فرد تاجر ،  الزيات مسعد محمد ناجح محمود -  82

 ( تعديل)  ابراهيم احمد ابراهيم اسماعيل/  ملك جالل عزبه - الدين سيف:  بجهة ، مواشي حظيره

 مكتب عن 94411 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد محمد صادق شعبان احمد -  83

 سالمه الشربيني احمد زكريا احمد/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، نقل اعمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 87056 برقم 20190325 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحناوي محمد محمد محمد كريم -  84

 بملكه - 45 رقم هنجر 12 رقم ورشه - االثاث مدينه - شطا:  بجهة ، االثاث لتصنيع ورشه

 تجاره عن 94442 برقم 20190331 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غندر حمدم احمد فتحي محمد -  85

 غندر محمد احمد فتحي احمد/  ملك - الغزالني مطعم بجوار الكبير الجامع شارع الشعراء:  بجهة ، االثاث

 بقاله عن 94354 برقم 20190324 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى محمد رمزي محمد امل -  86

 سليم عيسى محمد زهران/  ملك - المنازله كفر:  بجهة ، تموينيه

 عن 94327 برقم 20190321 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النصر ابو عبدالقادر مصطفى ابراهيم -  87

 جبل عبدالخالق احمد اسامه/  ملك  - االسالمي المجمع شارع السنانيه:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره

 مطعم عن 94337 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فوده امين عبدالمجيد محمد -  88

 ابراهيم عبدالعزز محمد عزه/  ملك - 2 رقم محل فايد ارض سرور ميدان اول قسم:  بجهة ، ماكوالت

 عن 76583 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل الفتاح عبد احمد شريف -  89

 شهاب هللا عبد صبري محمد/  ملك - التوفيقيه:  بجهة ، وشحوم وزيوت كاوتش تجاره

 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شهاب الرحمن عبد علي الرحمن عبد اسامه -  90

 الحافظ عبد عباس حسن عباس/  ملك الرياض - البطيخ كفر:  بجهة ، رحالت مكتب عن 94221

 مقاوالت عن 94231 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيزي السعيد مجدي وائل -  91

 العزيزي احمد السعيد مجدي/  ملك السرو:  بجهة ، عموميه

 عن 94270 برقم 20190317 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشعل السيد حمدي رجائي نبيل -  92

 عبدهللا الخولي ميت:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد

 عبدالفتاح نيازي ربيع محمد/  ملك -

 عن 94159 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عناني دمحم مصطفي محمد محمد -  93

 ( تعديل)  عادل محمود حامد محمد/  ملك - 7 عزبه الدين سيف:  بجهة ، مواشي حظيره

 ، بقاله عن 94285 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنطاوي شحاته سعد احمد -  94

 العوادلي عبده يوسف رزق/  ملك الجسر غيط - النصارى غيط:  بجهة

 تجاره عن 94308 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوي عبده جاد محمد ادهم -  95

 زغلول خليل اسالم/  ملك - اللوزي مدرسه امام سرور ميدان اول قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس

 تجاره عن 94316 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العفني ابراهيم سامي محمد -  96

 العفني ابراهيم سامي/  ملك - زاهر فكري شارع ثان قسم:  بجهة ، موبليات

 تجاره عن 94202 قمبر 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش سعد اسماعيل محمد -  97

 بيومي احمد محمد امين/  ملك - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، بالتجزئه اخشاب

 غيار قطع عن 94195 برقم 20190310 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدايم عبد محمد علي محمد -  98

 ابراهيم فايد محمد محمد/  ملك جمصه سطانيالو طريق - الوسطاني:  بجهة ، مستعمله سيارات عفشه

 عن 94277 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه عبدالمجيد السيد عبدالعزيز -  99

 عبدربه السيد الزهراء فاطمه/  ملك - فارسكور العطوي:  بجهة ، موبايالت محل

 تجاره عن 94406 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلبه عجمي رزق صالح -  100

 محمد ابراهيم احمد امال/  ملك 53/23 عقار الثالثه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، بالتجزئه وفاكهه خضار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 94150 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ونس العزيز عبد نبيل احمد بسمه -  101

 بالل مختار البكري عالء/  ملك البساتين - المجموعه شارع - البطيخ كفر:  بجهة ، صيدليه

 عن 94163 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم عبدالمعطي ابراهيم -  102

 محمد ابراهيم عبدالمعطي محب/  ملك - الغاب كفر : بجهة ، ثقيله ومعدات زراعيه جرارات معرض

 عن 94175 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السويسي عبدالشافي حسين محمد -  103

 مجاهد وهبه محمد احمد/  ملك - االيمان مسجد بجوار بورسعيد طريق:  بجهة ، االثاث تجاره

 ماكينه عن 94410 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االلفي محمد ابراهيم سلمى -  104

 الخولي محمود مسعد مسعود السيد/  ملك - موبل بنزينه خلف الشعراء:  بجهة ، اويما

 جارهت عن 94386 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طرابيه حسن علي محمد -  105

 معروف مختار مسعد/  ملك - الجديده السكه شارع درغام الشيخ:  بجهة ، بالتجزئه وفاكهه خضروات

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الدنون مصطفى محمود شيماء)  والمفروشات للمراتب الشيماء -  106

 احمد جمعه حمزه/  ملك المحور - هنديه ابو ارض - ثالث مقس:  بجهة ، ومفروشات مراتب تجاره عن 92722 برقم 20190328

 عطيه ابو

 94439 برقم 20190331 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخيال عبدالحميد محمود عبدالحميد احمد -  107

 الخيال الحميدعبد محمود عبدالحميد/  ملك - سعد كفر - الوسطاني:  بجهة ، بالستيك اكياس لتصنيع ورشه عن

 94336 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان السعيد سعد الدين سراج ايمان -  108

 العش مسعد محمد محمد/  ملك العويضه عزبه - المنازله كفر:  بجهة ، موبليات معرض عن

 تعبئه عن 94356 برقم 20190324 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدعدع خليل خليل احمد احمد -  109

 محمود حامد محمد ثروت/  ملك - الجديد الكاشف:  بجهة ، غذائيه مواد

 بيع مركز عن 94230 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزكي محمد مسعد ماهر -  110

 مصطفى زكريا فريد/  ملك عارف السالم عبد شارع 586 المعلمين تقسيم - ثالث قسم:  بجهة ، ولقاحات بيطريه ادويه وتداول

 الحليلي

 عن 94312 برقم 20190319 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربيني اسماعيل السيد محمد نبال -  111

 اسماعيل محمد توكل سامي/  ملك - 2 رقم محل - 11/43 قطعه ثالثه مجاوره ثاني حي الجديده دمياط:  بجهة ، محمول خدمات

 عن 94198 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا علي عبدالسالم فهمي سالم -  112

 بملكه - الدهراني شارع الغاب كفر:  بجهة ، موبليات صناعه

 عن 94234 برقم 20190313 فى قيد ، 50000.000  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  الشخيبي المطلب عبد محمد احمد -  113

 الشخيبي محمد المطلب عبد محمد/  ملك االربعين - فارسكور:  بجهة ، ارز مضرب

 عن 94254 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازي ابو رزق كمال ايهاب -  114

 بملكه - القبليه االبراهيميه:  بجهة ، مواشي مزرعه

 تجاره عن 94157 برقم 20190304 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طارق محمد النظير عبد هناء -  115

 قنير ابراهيم السيد السيد/  ملك نافع الرحيم عبد المستشار شارع - اول قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس

 94318 برقم 20190319 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعبدالمحس عبدالفتاح عبدالمحسن طارق -  116

 السعود ابو الخير ابو مكرم/  ملك - اكتوبر 6 شارع- البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، نجاره ورشه عن

 تجاره عن 94204 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل حسن هنداوي حسن -  117

 السعدني شوقي صابر محمد/  ملك - الميناء طريق البطيخ كفر البطيخ كفر مركز:  بجهة ، جديده سيارات غيار قطع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، بقاله عن 94211 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعرب عبده راغب السعيد -  118

 والده/  ملك قالصدي بكر ابو شارع - السرو:  بجهة

 تجاره عن 94399 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن ايمن محمد محمد -  119

 فوده الشرباصي ابراهيم مجدي/  ملك المغالوي عبده بجوار - بورسعيد طريق:  بجهة ، قشره

 عن 94383 برقم 20190325 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيته سليمان عبده محرز ابراهيم -  120

 الريالي وبديعه بخيته محرز وفاطمه وعبدهللا ومحمد هشام/  ملك - المأمون شارع الشبطاني اول قسم:  بجهة ، موبليات صناعه

 عن 91039 مبرق 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرجيسي حسن رزق صالح محمد -  121

 والده ملك - حجاجه:  بجهة ، داخلي نقل مكتب

 عن 94214 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخياط السيد علي مصطفى سامي -  122

 الطوار حسن بشرى/  ملك - المينا طريق البطيخ كفر البطيخ كفر مركز:  بجهة ، سيارات دهانات ورشه

 اعمال مكتب عن 94405 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي عبده السيد مدمح -  123

 حجاز محمد السعيد احمد محمد/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، داخلي نقل

 برمجه عن 94375 برقم 20190325 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربيني عبدربه محمد بسام -  124

 3 مجاوره 4 حي الجديده دمياط:  بجهة ، االمنيه الموافقه بموجب -( االنترنت عدا فيما)  الذكيه الهواتف وتطبيقات المواقع وتصميم

 عبدالباقي نصحي نصر/  ملك - 48/43 قطعه

 تجاره عن 94416 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود عبدالسالم سمير هنادي -  125

 داود عبدالسالم السعيد عبدالسالم/  ملك - البطيخ كفر السواحل - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، موبليات

 عن 94433 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العباسي عبدالسالم فتحي شريف -  126

 العباسي مسعد عبدالسالم فتحي/  لكم - درغام الشيخ:  بجهة ، تصدير مكتب

 ورشه عن 94444 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين خليل عبدالحميد السيد -  127

 ( تعديل)  بملكه - البدراوي:  بجهة ، حاليا تصنيع

 عن 94441 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه محمود محمد ممدوح اسامه -  128

 حموده عبدهللا عبدالوهاب هناء/  ملك - البر راس موقف بجوار بدوي شارع السنانيه:  بجهة ، عربي منجد

 94252 برقم 20190314 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النصر ابو السالم عبد الدين فخر محمد -  129

 والده/  ملك 17 المجاوره الثالث الحي الجديده دمياط:  هةبج ، جمركي تخليص عن

 نقل مكتب عن 94301 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بصله علي محمد محمد -  130

 والده/  ملك - الروضه:  بجهة ، بضائع

 عن 94326 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االلفي محمد حسن الوهاب عبد -  131

 سته ابو احمد السيد محمد/  ملك - الهاللي شارع:  بجهة ، زينه طيور تجاره

 عن 94323 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بهجت العظيم عبد بهجت -  132

 شلبي حسن واحمد اشرف/  ملك مصر بنك شارع 8 عقار - سعد كفر تفتيش:  بجهة ، حلويات مستلزمات

 تجاره عن 94369 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعطايا يوسف نبيل محمد -  133

 ابوعطايا يوسف نبيل/  ملك - بورسعيد طريق اول قسم:  بجهة ، موبليات

 عن 94328 برقم 20190321 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  سالطين السيد عبدالناصر ياسر -  134

 العنين ابو الرفاعي ايمان/  ملك - السرو:  بجهة ، منزليه ادوات تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 خدمات عن 94334 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغريب محمد موسي خالد -  135

 شريف ابو بدير محمد عالء/  ملك - خلف اوالد:  بجهة ، وصيانه وبيع كمبيوتر

 تجاره عن 94142 برقم 20190303 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الرفاعي محمد احمد -  136

 محمد محمد ناصر/  ملك - الثاني الحي مركز 56 رقم بالعقار 5 رقم محل الجديده دمياط:  بجهة ، بالتجزئه والمالبس الخردوات

 الصديقي

 عن 94303 برقم 20190319 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهري عبدالمقصود صالح صالح -  137

 احمد علي فوزي حماده/  ملك - الوسطاني - سعد كفر:  بجهة ، نجاره ورشه

 عن 94320 برقم 20190320 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القشاوي يوسف يوسف عبدالرحمن -  138

 القشاوي يوسف يوسف عبده/  ملك - السرو:  بجهة ، بقاله

 صناعه عن 94213 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسانين علي عطا احمد -  139

 صالح محمد حروسم ريهام/  ملك التجاره مدرسه شارع خلف - البطيخ كفر:  بجهة ، موبليات

 مالبس عن 94243 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشتو شلبي عوض مجدي -  140

 عمر ابو عبده امال/  ملك - الجديد السوق شارع فارسكور:  بجهة ، جاهزه

 94242 برقم 20190313 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد اللطيف عبد ابراهيم صالح -  141

 اسماعيل هللا عطا نصحي السيد/  ملك - الغاب كفر:  بجهة ، رياضيه مالبس تجاره عن

 عن 94397 برقم 20190326 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيسوي طاهر محمد جالل محمد -  142

 غزل علي محمد ليلى/  ملك اكتوبر 6 يدليهص بجوار - البرج عزبه:  بجهة ، االخشاب تجاره

 عن 94417 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبالي السالم عبد السالم عبد عمار -  143

 البطيخ كفر. م هللا عبد الشربيني العربي احمد/  ملك - البطيخ كفر:  بجهة ، الوميتال ورشه

 مكتب عن 94160 برقم 20190304 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان غنيعبدال فتحي فرج -  144

 بدوي السيد عبداللطيف رضا/  ملك - الحرس باب ثالث قسم:  بجهة ، بضائع شحن

 عن 94184 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المقدم محمد اللطيف عبد محمد احمد -  145

 ونجاح رجب عوض علي محمد احمد/  ملك 1 رقم محل 103 قطعه المركزيهى المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، جزاره محل

 الخوالني وهبه حسين

 تصميم عن 94431 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش االمام محمد ساره -  146

 السعيد محمد محمد عبدالباسط/  ملك - 12 قطعه 1 المركزيه المنطقه الجديده طدميا:  بجهة ، مطابخ

 تجاره عن 94378 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حرب عبده زكريا عمرو -  147

 عبدالوهاب احمد هاشم ام/  ملك - الجالء شارع اول قسم:  بجهة ، زجاج وتقطيع

 تحاليل معمل عن 94418 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر عمر احمد خالد -  148

 سالم الدين عز عمر/  ملك - الحق دعوه مسجد بجوار عبده محمد شارع ثالث قسم:  بجهة ، المعمليه الطبيه الكيماويات وتجاره طبيه

 منتصر

 ورشه عن 94333 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم الحسنين السيد فهمي ياسر -  149

 البطيخ كفر.م الرفاعي محمود الرفاعي عيد/  ملك السريع الطريق - البطيخ كفر:  بجهة ، كهربائيه محركات اصالح

 94338 برقم 20190320 فى يدق ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زياده ابو عبدالسالم احمد الدين صالح -  150

 الحلو المرسي عبده عبده/  ملك - االداريه الرقابه خلف الشعراء:  بجهة ، موبليات تجاره عن

 CNC مكن عن 94353 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجالد حسين عالء احمد -  151

 خليل محمد فاطمه/  ملك - كركر ماركت بجوار عجوه ارض ربيالح - اللحم عزبه:  بجهة ، ماراكليه ليزر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ورشه عن 94357 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القشالن زكي محمد مازن -  152

 عفيفي محمد محمود صالح/  ملك - التخصصي مستشفى امام الحربي - االعصر رابع قسم:  بجهة ، الوميتال

 عن 68566 برقم 20190324 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد النور عبد محمد النور عبد -  153

 بملكه - 45 هنجر 30 ورشه االثاث مدينه - شطا:  بجهة ، موبليات صناعه

 عن 94225 برقم 20190312 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبارك علي الحميد عبد محمد ميرفت -  154

 خليل حمدي محمد نيرمان/  ملك المجيد عبد كوبري - السنانيه:  بجهة ، كوافير

 عن 94237 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكحكي طاهر جالل محمد طلعت -  155

 باغه محمد فكري محمد/  ملك - الرضوانيه شارع - ثان قسم:  بجهة ، والقمصان المالبس تفصيل

 ، مكتبه عن 94141 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخضري احمد احمد وفاء -  156

 الجمل عوض عتمان احمد/  ملك - الروضه:  بجهة

 عن 94269 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنور عطيه محمد عبدالنبي -  157

 عبدالهادي رجب محمد اشرف/  ملك - الثالثه المجاوره االول الحي الجديده دمياط:  بجهة ، وكافتيريا اطفال العاب

 تجاره عن 94289 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق فهمي محمد محمد -  158

 عوض كمال ايمان/  ملك - التموين مكتب بجوار - لعبيديها:  بجهة ،(  تعديل)  غذائيه مواد

 استيراد عن 94292 برقم 20190318 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوف اسعد زكي ايه -  159

 الشرباصي حامد عبده اشرف/  ملك - الروضه:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير

 94286 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدمسيسي حسن محمد حسن محمد عمر -  160

 والده/  ملك 2،1 رقم محل 54/33 عقار الرابع الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، اللحام ومستلزمات اليدويه العدد تجاره عن

 مكتب عن 94191 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم طه البسيوني حسام -  161

 الشامي احمد السيد محمد رجب/  ملك - البخاري كوبري:  بجهة ، نقل اعمال

 قطع عن 94280 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المندراوي السيد رضا عادل -  162

 البطيخ كفر. م المندراوي محروس السيد رضا/  ملك - اللضامين - البطيخ كفر:  بجهة ، ري االت غيار

 عن 94265 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمؤمن ابراهيم محمد محمد -  163

 طلبه السيد علي يزهفا/  ملك - القصبي سعد عزبه - سعد كفر تفتيش:  بجهة ، انتريهات صناعه ورشه

 تجاره عن 94151 برقم 20190304 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو حسن الفتاح عبد حسن -  164

 زيد ابو حسن وعبير وعلياء وعال ومحمد الفتاح عبد/  ملك زيد ابو تقسيم - بورسعيد طريق - ثالث قسم:  بجهة ، موبليات

 مصنع عن 94154 برقم 20190304 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفيومي عبده فوزي طه -  165

 الطالب/  ملك 31 بلوك 9،8 قطعه - الجديده دمياط:  بجهة ، كريم ايس بسكويت

 عن 85631 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفات الحسيني الحسيني عماد -  166

 المناوي ذكي محمد ورثه/  ملك - السرو:  بجهة ، السيارات تجاره

 عن 94419 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم الهجرسي علي عصام طارق -  167

 سليم الدسوقي محمد احالم/  ملك - هللا عبد الخولي ميت:  بجهة ، تصدير مكتب

 مكتب عن 94385 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض بدر عبداللطيف احمد -  168

 وهبه احمد عبدالمنعم علي/  ملك - الجديده السكه درغام الشيخ:  بجهة ، تصدير

 وتغليف تعبئه عن 94382 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا ابراهيم محمد امير -  169

 ندا مسعد ابراهيم محمد/  ملك - موسى محمود شارع الحربي الشارع رابع قسم:  بجهة ، غذائيه مواد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 94429 برقم 20190328 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاز محمد سادات محمد محمد -  170

 حجاز محمد سادات محمد/  ملك - سعد فرك - غالب ابو ميت:  بجهة ، والزخرفه والحفر والدهان التنجيد

 ورشه عن 94340 برقم 20190321 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار محمد محمد شعبان -  171

 النجار محمد محمد بدوي/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، موبليات

 عن 94361 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصده زكي رمزي طاهر رمزي -  172

 عبدالرحيم حسن عبدالجليل سالم احمد/  ملك - السوالم:  بجهة ، داخلي نقل مكتب

 تجاره عن 94371 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس هللا جاد جليل فادي -  173

 الكتبي محمد عبده محسن محمد/  ملك 6 رقم محل 104 قطعه المكزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، رياضيه ادوات

 عن 94149 برقم 20190303 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسميع عبدهللا مصطفى محمد -  174

 السيد محمد عبدالستار محمد/  ملك - الشراقوه - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، زيوت وغيار سيارات مغسله

 مكتب عن 94189 برقم 20190307 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السؤالي ابراهيم كامل عصام -  175

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

 السؤالي ابراهيم كامل عصام

 عن 94256 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصبي الحسيني حمدي ياسمين -  176

 الكفراوي السيد محمد عطيات/  ملك - السوق عزبه - سعد كفر:  بجهة ، والداجني الحيواني االنتاج مزارع مستلزمات

 ورشه عن 94278 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، همال رأس ، فرد تاجر ،  نبهان صادق فتحي محمد -  177

 موسى ابو حسن محمد وليد/  ملك - التوفيقيه:  بجهة ، موبليات دهان

 صناعه عن 94208 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز مسعد عيد محمد -  178

 البربير رمضان بدوي رضا/  ملك البقال خليل ارعش - السكاكيني - السياله:  بجهة ، موبليات

 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمود محمد الدكتور صيدليه)  الخضري محمد محمود محمد -  179

 الخضري علي محمد محمود/  ملك - اكتوبر 6 مدرسه خلف رابع قسم:  بجهة ، صيدلية عن 94218 برقم 20190311

 عن 56365 برقم 20190318 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المقصود عبد المولى عبد هرما -  180

 علي محمد محفوظ محمد/  ملك - العبيديه:  بجهة ، معدات بها موبليات صناعه ورشه

 صناعه عن 94421 برقم 20190327 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر احمد عاطف عصام -  181

 ملكه - الجديده الصناعيه المنطقه 44 رقم بالهنجر 8 رقم ورشه - شطا:  بجهة ، موبليات

 20190325 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   سمره السعيد الدياسطي طلعت سامح)  2 سمره ابو -  182

 سمره السعيد الدياسطي طلعت / ملك - ورزوق كرم:  بجهة ، داخلي نقل مكتب عن 94381 برقم

 عن 94390 برقم 20190325 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منتصر الدسوقي محفوظ ابراهيم -  183

 علي محمد عبدالحميد رضا/  ملك - العرب كفر:  بجهة ، واالكسسوارات السيارات كماليات

 ورشه عن 94430 برقم 20190328 فى قيد ، 25000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  شاهين نجيب عوض وائل -  184

 طه حسن عبدالحميد هاني/  ملك - الصفا مستشفى خلف العتر ارض السنانيه:  بجهة ، انتريهات تنجيد

 عن 94435 برقم 20190328 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرجيسي محمد مصطفى محمد -  185

 البرجيسي محمد نصر ناديه/  ملك - درغام الشيخ:  بجهة ، اخشاب تجاره

 تقطيع ورشه عن 68939 برقم 20190325 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النماس عبده السيد عبده -  186

 البسيوني شحاته محمد المتولي/  ملك - السياله:  بجهة ، البالستيك روالت وقص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مكتب عن 94299 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المناوي ذكي محمد مسلم -  187

 العواد عوض محمد/  ملك - السرو:  بجهة ، تصدير

 عن 94302 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان حسن ابراهيم فتحي محمد -  188

 العوادلي احمد السالم عبد حامد/  ملك - البطيخ كفر:  بجهة ، بناء مواد وتوريدات مقاوالت

 عن 94325 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل محمد عبدالنور عبده وائل -  189

 صقر محمد طه طه/  ملك - الناصريه:  بجهة ، الغيار لقطع ومحل السيارات الصالح كهرباء ورشه

 عن 94364 برقم 20190324 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين عز احمد رشاد بكري سامها -  190

 حواس حامد وهبه احالم/  ملك - النيل عزبه شرباص:  بجهة ، وشاحنات سيارات غيار قطع تجاره

 تجاره عن 94368 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا لطفي عبدالحليم محمد -  191

 المغربي عبده يوسف امل/  ملك - كذلك محمد شارع اول قسم:  بجهة ، الحكوميه للهيئات وتوريدات احذيه لوازم

 ، التصدير عن 94394 برقم 20190326 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار طه جمال محمد -  192

 والده/  ملك زاهر فكري شارع - رابع قسم:  بجهة

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمود محمد طالل الوليد)  والتصدير لالستيراد الوليد مؤسسه -  193

:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير االستيراد عن 94388 برقم 20190325

 الدسوقي ابراهيم وائل/  ملك بي اي سي بنك اعلى 92 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط

 تجاره عن 94144 برقم 20190303 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم محمد عبدالحليم مصباح -  194

 حطب شلبي محمد علي/  ملك - المرابعين كفر:  بجهة ، اسمنت

 عن 93309 برقم 20190307 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قشطه السعيد السيد ابراهيم السيد -  195

 قشطه السعيد السيد ابراهيم/  ملك الدين سيف:  بجهة ، غذائيه مواد تعبئه

 صيدلية عن 94222 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االجدر الدسوقي انور هدير -  196

 بملكها - الوليد بن خالد شارع التقسيم ارض الزرقا:  بجهة ، عامة

 تجاره عن 94232 برقم 20190313 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شندي صابر رزق ربيع -  197

 الحاروني اسماعيل السيد/  ملك -التوفيقيه:  بجهة ، وتوكتوك موتوسيكالت

 عن 94238 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق محمد مصطفي مصطفي -  198

 السعيد احمد احمد هانم/  ملك - الشيوخ ميت:  بجهة ، وطعميه فول مطعم

 عن 94240 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباري احمد حسانين علي -  199

 عبدالباري احمد حسانين/  ملك - السكاكيني السياله:  بجهة ، موبليات صناعه

 عن 94245 برقم 20190313 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي ابراهيم مرسي الرحيم عبد -  200

 الغريب شربينيال المجيد عبد محمد/  ملك العرب كفر كوبري - العرب كفر:  بجهة ، اغذيه وتغليف تعبئه

 بجهة ، مقهى عن 94251 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شولح محمد طه حبيبه -  201

 الحجري السيد احمد قمر/  ملك - البط عزبه - العنانيه: 

 موبليات تجاره عن 94152 قمبر 20190304 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البش احمد احمد دينا -  202

 زيد ابو حسن وعبير وعالء الفتاح عبد/  ملك زيد ابو تقسيم - بورسعيد طريق:  بجهة ،

 مخبز عن 94155 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد شاذلي ضيف الرحيم عبد -  203

 الضويني مصطفى اسماعيل مها/  ملك المدينه سومجل ناصر شارع تقاطع - سعد كفر:  بجهة ، نواشف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ورشه عن 94178 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الباز امير معتصم -  204

 الباز احمد الباز امير/  ملك - المدرسه شارع السنانيه:  بجهة ، بمحرك اخشاب تشغيل

 ورشه عن 86276 برقم 20190303 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد السيد الدين عز محمد -  205

 بملكه - 46 هنجر 24 ورشه - الجديده االثاث مدينه - شطا:  بجهة ، موبليات صناعه

 66057 برقم 20190311 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغريب عطيه عطيه اسماعيل محمد -  206

 بملكه - فارسكور - الروضه:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير تيراداس عن

 94266 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين حسام السيد العظيم عبد السيد حسام -  207

 والده/  ملك عزبال ارض - سعد كفر:  بجهة ، اعالف تجاره عن

 تجاره عن 94282 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح المعطي عبد مسعد عال -  208

 ابراهيم احمد الستار عبد ابراهيم/  ملك - القبليه االبراهيميه:  بجهة ، صحيه ادوات

 عن 94414 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، همال رأس ، فرد تاجر ،  العشري التابعي منصور محمد -  209

 العشري احمد التابعي منصور/  ملك - هنديه ابو ارض ثالث قسم:  بجهة ، انتريهات تجاره

 عن 94374 برقم 20190325 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاللي عبدالقادر سعد محمد عبدالقادر -  210

 محمد عبدالشافي احمد/  ملك - فارسكور - الحوراني : بجهة ، كاوتش ورشه

 استيراد عن 94314 برقم 20190319 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سويلم عامر عامر علي -  211

 28 مجاورهال الخامس الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير

 الغالي محمود الهام/  ملك 8/428 قطعه

 معرض عن 94319 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود السالم عبد سمير ياسر -  212

 البطيخ كفر. م داود السالم عبد سمير/  ملك - السواحل - البطيخ كفر:  بجهة ، موبليات

 تعبئه عن 94360 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد محمد عبده عيد السعيد -  213

 بدوي يوسف السيد رجب ضياء/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، غذائيه مواد

 عن 94370 برقم 20190324 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجابري علي شحاته عمر عمرو -  214

 الدين بدر علي شحاته علي/  ملك - الرسوه طريق الروضه:  بجهة ، اعالف مكبسو مدشه

 ورشه عن 61577 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليف حسن محمد مجاهد -  215

 خليف راشد االسعاد ابو محمد/  ملك - الغنيميه:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره

 قطع محل عن 94236 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن راجح علي احمد -  216

 حسن راجح علي رضا/  ملك - النور جامع شارع سعد كفر تفتيش:  بجهة ، وثالجات غساالت غيار

 تجاره عن 94248 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبده محمود مروه -  217

 صالح عبده فوزيه/  ملك القللي سوق شارع القللي سوق شارع - ثان قسم:  بجهة ، مفروشات

 عن 94186 برقم 20190307 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود يسري عوض بهجت -  218

 عبد سعيد الفتاح عبد/  ملك االسماعيليه:  بجهة ، 6 مجموعهال من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 زوره علي الفتاح

 تجهيز عن 94287 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شطا محمد علي سمير محمد -  219

 فتحي باهلل معتز/  ملك المساوي مصنع امام وزير العظيم عبد شارع - اول قسم:  بجهة ، وبارده ساخنه ومشروبات وجبات وتقديم

 البش محمد

 مكتب عن 94209 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد راغب رضا -  220

 بدر احمد محمود محمد/  ملك - سعد كفر - سعد كفر مدينه:  بجهة ، مقاوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 94210 برقم 20190311 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  عيد المقصود عبد شوقي احمد -  221

 هللا جاب حسن احمد/  ملك الزراعه مدريه امام عثمان ارض - ثالث قسم:  بجهة ، اويمجي

 كافيه عن 94217 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس محمد عبدالتواب اشرف -  222

 جبه احمد فتوح كريمان/  ملك - بكري حسين شارع سرور ميدان اول قسم:  بجهة ، اياو تيك ومطعم

 عن 88044 برقم 20190317 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجا ابو المعاطي ابو السيد مي -  223

 رمضان الصياد مصطفى مسمس/  ملك الصياد حضانه بجوار سديد الشيخ - السنانيه:  بجهة ، جاهزه مالبس تجاره

 تجاره عن 94395 برقم 20190326 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرعي صبري حسين شيرين -  224

 مصطفى احمد السيد صالح/  ملك 28 عزبه - سعد كفر:  بجهة ، وغيار سيارات زيوت

 مكتب عن 94420 برقم 20190327 فى قيد ، 120000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب توفيق محمد احمد -  225

 رجب توفيق محمد محمد/  ملك الرجايبه - الوليد بن خالد شارع - درغام الشيخ:  بجهة ، تصدير

 صناعه عن 94156 برقم 20190304 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مأمون امين محمد ايمن -  226

 العوضي العوضي حسني هيثم/  ملك التوفيقيه - البلد سعد كفر : بجهة ، موبليات وتجاره

 عن 91372 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فوده احمد المعاطي ابو حمدي -  227

 ريه السعيد بهجات ابراهيم/  ملك تعيلب عزبه - سعد كفر:  بجهة ، االثاث تصنيع

 عن 94145 برقم 20190303 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك النبي دعب ابراهيم رانيا -  228

 شرف اسماعيل شرف محمود/  ملك - البحريه االبراهيميه:  بجهة ، استرجي

 مكبس عن 94181 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمد هاشم عمرو -  229

 الجوجري الفتوح ابو سهام/  ملك الجوهره حلواني خلف النجم ابو - البساتين - البطيخ كفر:  بجهة ، يحرار

 عن 94425 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم ابوالمعاطي محمد سعديه -  230

 محمد لعظيمعبدا محمد/  ملك - مبارك شارع:  بجهة ، واعالف حبوب تجاره

 عن 94440 برقم 20190331 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد التهامي هللا عبد احمد -  231

 احمد ابراهيم/  ملك 1 عزبه - التوفيقيه:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 الدسوقي الجواد عبد

 عن 94376 برقم 20190325 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهاللي نصر صبري صالح احمد -  232

 سالم عبدالعزيز السيد رمضان/  ملك - 8/43 قطعه 3 مجاوره 2 حي الصعيدي شارع الجديده دمياط:  بجهة ، مالبس تجاره

 20190325 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   سمره عيدالس الدياسطي طلعت محمد)  للنقل سمره ابو -  233

 سمره السعيد الدياسطي طلعت/  ملك - ورزوق كرم:  بجهة ، داخلي نقل مكتب عن 94379 برقم

 20190325 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   سمره السعيد الدياسطي طلعت رضا)  3 سمره ابو -  234

 سمره السعيد الدياسطي طلعت/  ملك - فارسكور - 9 عزبه ورزوق كرم:  بجهة ، داخلي نقل مكتب عن 94380 مبرق

 عن 94436 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد يوسف محمد محمد احمد -  235

 طرابيه اعيلاسم سعد اسماعيل احمد/  ملك - درغام الشيخ:  بجهة ، صيدليه

 عن 94443 برقم 20190331 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زوره الحنفي علي محمد نجيب -  236

 بملكه - 45 هنجر 17 ورشه لالثاث دمياط مدينه شطا:  بجهة ، موبليات صناعه

 عن 94447 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغني عبدالغني صادق اشرف -  237

 بملكه - السادس الحي 31 مجاوره 3 رقم محل الجديده دمياط:  بجهة ، بالتجزئه وفاكهه خضار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تجاره عن 94341 برقم 20190321 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر ابو فوزي احمد عمرو -  238

 احمد عبدالمتعال محمد/  ملك - المطري شارع الريسه هالترع شاع اول قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس

 ، محمصه عن 94343 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد توفيق انيس ايمن -  239

 حماد محمد محروس ذكرى/  ملك - الثالثيني شارع البطيخ كفر - البطيخ  كفر مركز:  بجهة

 عن 94348 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغني دالسالمعب محمود مصطفي -  240

 ربيع عبدالغني عبدالسالم محمود/  ملك - المرابعين كفر الغاب كفر:  بجهة ، بناء مواد تجاره

 عن 94350 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد حسن هشام احمد -  241

 نعمان السيد علي داود/  بملك - تمياتس مدرسه شارع سرور ميدان اول قسم:  بجهة ، حريمي اكسسوار تجاره

 عن 94233 برقم 20190313 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخضري حامد عباس قدري محمد -  242

 عرفات سعد الهام/  ملك شحاته كفر:  بجهة ، اثاث مصنع

 عن 94223 برقم 20190312 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه محمد عبده محمد مصطفى -  243

 جمعه محمد عبده محمد مصطفى/  ملك - الدين سيف الزرقا:  بجهة ، موبليات ورشه

 عن 94224 برقم 20190312 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان احمد شلبي شلبي طارق -  244

 الحلو محمد السيد محمد/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، استرجي

 صناعه عن 94146 برقم 20190303 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق السعيد خليل محمد -  245

 رزق السعيد خليل يهان/  ملك - الطويل نعيم مقهى خلف طلعت شارع رابع قسم:  بجهة ، موبليات

 عن 94310 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كركر حسن عبدالعال عوض فاطمه -  246

 الهدى ابو حسن علي فوزي احمد/  ملك - الميناء طريق البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره

 للنقل مكتب عن 94294 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكناني محمد صابر هيام -  247

 الكناني محمد محمد صابر تامر/  ملك - الناصريه:  بجهة ، الدولي

 تفصيل عن 94255 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العصفوري سعد مسعد محمد -  248

 ابراهيم محمد العياشي مسعد طه/  ملك اكتوبر 6 مدرسه بجوار المنتزه مساكن طلعت شارع - االعصر - رابع قسم:  بجهة ، ستائر

 تجاره عن 94262 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهدى ابو فهيم علي محمد -  249

 الهدى ابو علي فهيم علي/  ملك شرباص:  بجهة ، سيارات وزيوت كاوتش

 نقل مكتب عن 94268 برقم 20190314 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برنس محمد عبده محمد -  250

 ابراهيم محمد محمد خيري/  ملك 3 عزبه - سعد كفر:  بجهة ، داخلي

 عن 94279 برقم 20190317 ىف قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المندراوي محروس السيد رضا -  251

 المندراوي السيد رضا عادل/  ملك - جمصه - دمياط الدولي الطريق:  بجهة ، كهربائيه مولدات تجاره

 توزيع عن 94264 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولي محمد محمد احمد -  252

 الخولي احمد محمد محمد/  ملك - البحريه السعديه:  بجهة ، البان ومنتجات اغذيه

 تجاره عن 61559 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين علي زيد ابو محمود -  253

 نواره مصطفى العزيز عبد/  ملك - سعد كفر:  بجهة ، واكسسوارات فضيات

 معرض عن 94293 برقم 20190317 فى قيد ، 30000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  الزغبي محمد محمد فاطمه -  254

 الجندي محمد محمد هناء/  ملك االبتدائيه مدرسه بجوار - العطوي:  بجهة ، سيارات

 تجاره عن 94295 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخميسي محمد محمد صابرين -  255

 الشرقاوي ابراهيم محمد السيد ابراهيم/  ملك المحاكم مجمع امام - شطا : بجهة ، وحبوب اعالف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مكتب عن 94403 برقم 20190326 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان سليمان سلمي السيد -  256

 الرمادي دمحم مصطفى محمد/  ملك 189 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، عقاري استثمار

 تجاره عن 94409 برقم 20190327 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار حامد السيد محسن -  257

 والده ملك - الجمهوريه صيدليه امام - النصارى غيط:  بجهة ، موبليات

 عن 63836 برقم 20190325 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحناوي محمد محمد محمد محمد -  258

 بملكه - الجديده الصناعيه المنطقه االثاث مدينه 45 رقم بالهنجر 11 رقم ورشه - شطا:  بجهة ، االثاث صناعه

 تجاره عن 94428 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد نبيه قاصد فوزيه -  259

 حسن علي خاطر محمد/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، زراعيه االت غيار قطع

 تجاره عن 94432 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيوني السيد محمد حسين -  260

 شليل علي حسن السيد/  ملك - المعيني شارع اول قسم:  بجهة ، حريمي مالبس

 ورشه عن 49954 برقم 20190331 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنطاوى ابراهيم نصر محمد -  261

 بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه 44 رقم بالهنجر 11 رقم ورشه شطا:  بجهة ، موبليات نجاره

 عن 94307 برقم 20190318 فى قيد ، 49000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوصيف ابراهيم فهيم حموده جمال -  262

 شرف ابراهيم ابراهيم ابراهيم - الدين سيف:  بجهة ، بقاله

 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحجوب الحميد عبد الحميد عبد شريهان -  263

 واحمد منصور السيد احمد هشام/  ملك 24 رقم محل الثالثه المجاوره سوق الثاني الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، بقاله عن 94335

 منصور احمد الدين عالء

 تجاره عن 94347 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منتصر محمد محمد محمد -  264

 محمد/  ملك/  لكم - االرضي الدور البيطري الطب مديريه بجوار المنوره المدينه شارع اول قسم:  بجهة ، واالنتيكات االثاث

 منتصر محمد محمد

 بيع عن 94228 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسونه حسن عرفات عمرو -  265

 شلبي امين علي امال/  ملك 4 محل 38/33 قطعه الثالثه المجاوره الثاني الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، مالبس

 عن 94321 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العناني باصيالشر شعبان معتز -  266

 بملكه - شهده ابو - سعد كفر:  بجهة ، حلويات مصنع

 بقاله عن 94366 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االتربي عبدالمجيد محمد حاتم -  267

 االتربي عبدالحميد محمد طارق/  ملك - رباصش:  بجهة ، تموينية

 تصدير عن 94241 برقم 20190313 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعي ابراهيم السيد ايمن -  268

 الخميسي احمد صادق علي/  ملك - السنانيه مسجد بجوار العمومي الطريق - السنانيه:  بجهة ، النقل وخدمات

 ورشه عن 94143 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربيني وهبه اسماعيل محمد -  269

 خميس عبدالسالم نبيه محمد محمد/  ملك - البراشيه:  بجهة ، ديزل ورشاشات طلمبات واصالح لضبط ميكانيكيه

 94167 برقم 20190305 فى قيد ، 30000.000  ، لهما رأس ، فرد تاجر ،  البجالتي السيد صالح ابو الشحات حسني -  270

 االسالم نور صيدليه شارع المرابعين كفر - الغاب كفر:  بجهة ، واسمده زراعيه مبيدات عن

 مكتب عن 94170 برقم 20190305 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد جالل نادر -  271

 البركه حاره المتبولي شارع رابع قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا عالسل جميع في وتصدير استيراد

 محمد محمد فايز احمد/  ملك -

 ، بقاله عن 94324 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه مؤنس الرازق عبد وفاء -  272

 غرابيل عطيه الحميد عبد الفتاح عبد/  ملك عدوي ابو - الوسطاني:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مطعم عن 94261 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغرقي الباسط عبد يحيى هبه -  273

 السعود ابو ابراهيم محمد فتحي/  ملك عفان بن عثمان شارع - السنانيه:  بجهة ،

 تجاره عن 94398 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالليه عوضين احمد محمد -  274

 شالطه صالح عزت علي/  ملك - العمومي السياله طريق - السياله:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 مكتب عن 94415 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال محمد ابراهيم شريف -  275

 البطيخ كفر. م الجمال العزيز عبد محمد ابراهيم/  ملك الميناء طريق - البطيخ كفر:  بجهة ، نقل

 عن 94438 برقم 20190331 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالخالق عبدالخالق محمود ايمن -  276

 خميس دالخالقعب عبدالخالق محمود/  ملك - جمصه - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، تصدير

 عن 94182 برقم 20190306 فى قيد ، 11000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب ابراهيم عاشور السيد مروه -  277

 العزب عاشور السيد صفا/  ملك النجده شارع - اول قسم:  بجهة ، بقاله

 عن 94384 برقم 20190325 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ابو حسن محمد محمد -  278

 الشحات فرحات عبدالحفيظ فكري/  ملك - 35 قطعه اولى مرحله المركزيه الجديده دمياط:  بجهة ، مالبس تجاره

 مكتب عن 94311 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا احمد محمد السعيد ياسر -  279

 الدسوقي علي حسن وفاء/  ملك 40 شارع 2 عشه - رالب راس:  بجهة ، تصدير

 ماكينه عن 94362 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قوطه حلمي محسن كريم -  280

CNC ، عيد عوض محمد نعيمه/  ملك - المركز شارع اللحم عزبه:  بجهة 

 مطعم عن 94392 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  الكيالني السيد حسنين السادات -  281

 والده/  ملك 63 شارع - البر راس:  بجهة ، مشويات

 تجاره عن 94139 برقم 20190303 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العميري محمد ناظم احمد -  282

 شحاته ابو ابراهيم عبده محمد/  ملك - شحاته ابو برج - شرفهم علي شارع اول قسم:  بجهة ، ومفروشات مراتب

 عن 93761 برقم 20190312 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد السادات ابو كمال علي هاجر -  283

 الحداد مصطفى احمد/  ملك هللا عبد الخولي ميت:  بجهة ، بالجمله منزليه ادوات تجاره

 عن 94247 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفارسكوري محمد صطفيم دينا -  284

 صالح محمد عبده فوزيه/  ملك - القلل سوق شارع النقراشي شارع ثان قسم:  بجهة ، مفروشات تجاره

 تجاره عن 73641 برقم 20190317 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الداودي الداودي محمد محمد -  285

 الجيوشي محمد محمد محمد/  ملك السنترال شارع اخر - فارسكور - الروضه:  بجهة ، اعالف

 94187 برقم 20190307 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زوره علي الفتاح عبد سعيد الفتاح عبد -  286

 مصطفى ابراهيم/  ملك - التوفيقيه:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه اعد فيما السلع لجميع وتصدير استيراد عن

 ابراهيم

 عن 94197 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيوني علي الرحمن عبد عبده -  287

 محسن الداودي احمد  اشمه ام/  ملك االعداديه المدرسه بجوار - السياله:  بجهة ، نجاره ورشه

 ورشه عن 94203 برقم 20190310 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخواجه علي رجب محمد -  288

 الصيوحي صابر سامح/  ملك - الناصريه:  بجهة ، موبليات تصنيع

 تجاره عن 94215 برقم 20190311 ىف قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعدني السيد مجدي تامر -  289

 الباز ابراهيم الشربيني راضي/  ملك البطيخ كفر 6 عزبه - البطيخ كفر:  بجهة ، سيارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 94276 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيوني علي محمد محمود علي محمود -  290

 رزه حسن عاشور اسامه/  ملك - سالم عزبه البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، استعمال نجاره ماكينات بيع عن

 بيع عن 94424 برقم 20190327 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربري السعيد السيد محمد -  291

 ابو محمد زكريا محمد/  ملك ياتللموبل شامه ابو خلف العيسوي شارع هنديه ابو ارض - ثالث قسم:  بجهة ، موبليات اكسسوارات

 خليفه

 تجاره عن 94391 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللضام محمود حسني محمد -  292

 الحضري ابراهيم السيد/  ملك - البساتين قريه - البطيخ كفر البطيخ كفر مركز:  بجهة ، الزجاج وتصنيع

 عن 94448 برقم 20190331 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنو هللا عوض رضا حماده -  293

 المجاوره الخامس الحي الجديده دمياط:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد

 بركه الغالي محمود الهام/  ملك - 8/428 قطعه 28

 حظيره عن 94158 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عريف العزبي هط طه بوسي -  294

 الذكي محمد فكري امير/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، مواشي

 بيع عن 94164 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولي عطيه عطيه حماده -  295

 المتولي عطيه عطيه/  ملك - القبليه االبراهيميه:  بجهة ، زراعيه يلومحاص اعالف

 عن 94176 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البهنساوي عبدالرحمن فوزي اميره -  296

 عبدالرؤف سلمى - هنساويالب عبدالرحمن فوزي/  ملك - المركزيه المنطقه 46 رقم قطعه الجديده دمياط:  بجهة ، صيدليه

 عبدالفتاح

 تجاره عن 94147 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز السيد محمد السيد ايمان -  297

 بدوي بدوي احمد شريف/  ملك السوق شارع - الدين سيف:  بجهة ، معمار ادوات

 صناعه عن 94434 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله أسر ، فرد تاجر ،  رجب محمد سادات محمد -  298

 رجب المتولي محمد سادات/  ملك - الدين عز شارع درغام الشيخ:  بجهة ، وشباك باب

 مقاوالت عن 94173 برقم 20190305 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السعيد عبدهللا محمد -  299

 احمد السعيد عبدهللا عبدالحليم/  ملك - البربره عزبه الغاب كفر:  بجهة ، بناء دموا وتوريدات

 خضار تجاره عن 72920 برقم 20190319 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب طه امين رشدي -  300

 رجب محمد طه امين/  ملك المراجوه شارع - البرج عزبه:  بجهة ، بالتجزئه وفاكهه

 تركيب عن 94342 برقم 20190321 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بزيد محمد اسماعيل محمد -  301

 بازيد محمد اسماعيل شهاب/  ملك - الروضه:  بجهة ، الغسيل ومستحضرا منتجات وبيع

 بقاله عن 94355 برقم 20190324 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدايم عبد محمود محمد عزه -  302

 الرازق عبد السيد محمد بالل محمد/  ملك - غالب ابو ميت:  بجهة ، تموينيه

 وتغليف تعبئة عن 94349 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بلطه حسن جمال جمال -  303

 بلطه الحسين حسن جمال/  ملك - الروضه:  بجهة ، الغذائيه المواد

 تجاره عن 94220 برقم 20190312 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االسطى محمد ابراهيم مجدي -  304

 بركات محمد فؤاد محمد/  ملك الجديد العنانيه طريق - العنانيه:  بجهة ، بالتجزئه صحيه ادوات

 94271 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد رتاج ،  السنباطي ابراهيم حمزه ايمن محمد احمد -  305

 محمد محمد انتصار/  ملك - االرضي الدور مكرر 5 عشه 18 شارع االولى المنطقه البر راس:  بجهة ، العموميه المقاوالت عن

 اللبان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 محل عن 94290 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاللي الرازق عبد فتحي محمد -  306

 والده/  ملك الحوراني:  بجهة ، مجمدات

 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   البدويهي حسن حسن اماني)  العز ابو مكتبه -  307

 زايد محمد عبده العز ابو/  ملك - البنزين محطه بجوار 101 شارع البر راس:  بجهة ، مكتبه عن 94206

 ميكانيكي عن 94196 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماره زهران السعيد محمد -  308

 ابراهيم فايد محمد محمد/ ملك الوسطاني:  بجهة ، سيارات عفشه

 عن 94263 برقم 20190314 ىف قيد ، 800000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيلي اسماعيل اسماعيل منصور -  309

 البيلي اسماعيل اسماعيل عبده/  ملك - السرو تفيش:  بجهة ، نقل مكتب

 اغذيه عن 72422 برقم 20190317 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نبهان الشربيني محمود عالء -  310

 القصبي هيمابرا محمد محمد/  ملك المجلس شارع سعد كفر:  بجهة ، ومشروبات

 76619 برقم 20190317 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار الرحمن عبد الغريب احمد وليد -  311

 عمر علي هاني عمر/  ملك ط بلوك 11 قطعه الصناعيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، موبليات مصنع عن

 تجاره عن 94267 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى عثمان حمدي محمد -  312

 امبابي/  ملك - مول جراند سيتي 17 رقم محل 42 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، بالتجزئه الحريمي المالبس

 جمعه ابراهيم حامد ومصطفى بالط محمد السعيد

 عن 94400 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عراقي مصطفى النبوي محمد اسامه -  313

 مصطفى النبوي محمد طاهر/  ملك الزفتاوي قهوه بجوار - الملح شط:  بجهة ، موبليات صناعه

 عن 91844 برقم 20190304 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحصري الباز محمد شروق -  314

 علي حسين سهير/  ملك العدليه:  بجهة ، والعصائر كريم االيس تعبئهو تصنيع

 سوبر عن 94148 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوشه توفيق خالد احمد -  315

 الشربيني احمد طاهر/  ملك البريد مكتب شارع - البصارطه:  بجهة ، ماركت

 مواد تعبئه عن 69434 برقم 20190327 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راويهك احمد السيد احمد -  316

 البشالوي احمد السيد ابراهيم/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، غذائيه

 صناعه عن 94377 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربري ابراهيم نعيم هاله -  317

 بملكها 51 هنجر 19 ورشه االثاث مدينه - شطا:  بجهة ، وبلياتم

 94445 برقم 20190331 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرف السالم عبد السالم عبد صابر عبده -  318

 شرف السالم عبد السالم عبد صابر/  ملك الزرقا - الدين سيف:  بجهة ، احذيه ورشه عن

 مالبس عن 94317 برقم 20190320 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام حسن صبري مها -  319

 جعفر السيد علي/  ملك - عبده محمد شارع - فارسكور:  بجهة ، جاهزه

 لمح عن 94365 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا جبر عبدالناصر محمد -  320

 الروضه شباب مركز/  ملك - الروضه:  بجهة ، اطفال مالبس

 عن 94246 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران يوسف عبدهللا صالح محمد -  321

 خليفه احمد حامد احمد/  ملك - الغنيميه:  بجهة ، غذائيه مواد تجاره

 تجاره عن 94140 برقم 20190303 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد رتاج ،  ضبش محمد فتحي مجدي -  322

 شكل عبدالواحد عالم/  ملك - الكباس شارع - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، دهانات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 94305 برقم 20190319 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن الدين محي حسن حسن -  323

 هللا نعمة ابراهيم ابراهيم اسماعيل/  ملك - غالب ابو ميت:  بجهة ، عقاري واستثمار تمقاوال

 عن 94239 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر مجاهد محمد علي محمد -  324

 مطر مجاهد علي محمد/  ملك كافيار بجوار - الشعراء:  بجهة ، استرجي

 ، تصدير عن 94393 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد ابو حسان رزق محمد -  325

 العال عبد محمد مصطفى ناصر/  ملك السنترال خلف - الكورنيش شارع - رابع قسم:  بجهة

 مكتب عن 94169 برقم 20190305 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد فايز احمد -  326

 بجوار الحربي الشارع رابع قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد

 محمد محمد جالل نادر/  ملك - السوسنه

 محل عن 94413 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان خضر احمد خضر -  327

 خضر عوض السيد امينه/  ملك - سالم فرج عزبه الزرقا:  بجهة ، صحيه ادوات

 عن 94306 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر الوصيف علي معروف -  328

 بملكه - شطا:  بجهة ، سمكيه مزرعه

 ورشه عن 94284 برقم 20190318 فى قيد ، 25000.000  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  خليفه الحسيني ابراهيم عمرو -  329

 والده/  ملك باريس صالون بجوار - سعد كفر بندر:  بجهة ، موتوسيكالت تصليح

 تجاره عن 94396 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد عباس السيد السيد -  330

 العيوطي علي علي جميله/  ملك مايلو قهوه خلف ادم مسجد امام - جريبه شط:  بجهة ، موبليات

 عن 94426 برقم 20190328 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الداجن رزق محمود عاطف حسام -  331

 الداجن رزق محمود عاطف/  ملك - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، االلوميتال ورشه

 عن 94437 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه عبدالسالم كامل محمد امير -  332

 سالمه حسن عبدالسالم فايز/  ملك - جريده ابو - فارسكور:  بجهة ، خاصه ومقاوالت حكوميه مقاوالت مكتب

 94446 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  الجحر جوده محمد التابعي احمد حسن -  333

 جوده محمد التابعي احمد محمد - رشوان شعبان حنان/  ملك - السوق شارع عبدالمجيد كوبري السنانيه:  بجهة ، بقاله عن

 ارهتج عن 94373 برقم 20190325 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان متولي محمد فاطمه -  334

 عبده بدر الفتوح ابو السيد/  ملك - الجديد المجلس البطيخشارع كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، تجميل مستحضرات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برقم 20190314 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   عقاري استثمار  ،  شركة   وشركاه الغالي محمد محمد محمود -  1

 الغالي محمد محمد محمود/  ملك - زاهر فكري شارع من متفرع - المعهد شارع 33:  بجهة ، عقاري استثمار عن ، 94260

   مالها ،رأس  واالعالف الحبوب تجاره   ،  شركة   الشربيني محمود الشربيني محمد وشريكه النجار ابراهيم السعيد سعد -  2

 فتحي عبده/  ملك - البطيخ كفر:  بجهة ، واالعالف الحبوب تجاره عن ، 94332 برقم 20190321 فى ،قيدت 10000.000

 البطيخ كفر. م الرفاعي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 والبتلو والجاموس االبقار تربيه  ،  شركة(    وشريكه النادي يوسف بركات الغريب)  الحيواني لالنتاج الدين علي مزارع -  3

 ، واالغنام والبتلو والجاموس االبقار تربيه عن ، 94408 برقم 20190326 فى ،قيدت 2000000.000   الهام ،رأس   واالغنام

 النادي يوسف بركات الغريب/  ملك الكهرباء محطه بجوار - المنصوره طريق:  بجهة

 10000.000   مالها ،رأس   وكافتيريا(  جيمانزيوم)  رياضيه العاب صاله  ،  شركة   وشركاه خليل سليمان محمود هشام -  4

 رقم عقار - الجديده دمياط:  بجهة ، وكافتيريا(  جيمانزيوم)  رياضيه العاب صاله عن ، 94201 برقم 20190310 فى ،قيدت

 سلطان الموجود عبد احمد زينب/  ملك 5 منطقه 13 المجاوره - الثالث الحي 31/513

 20190319 فى ،قيدت 25000.000   مالها ،رأس   النقل العمال مكتب  ،  شركة   وشريكها السميع عبد محمود خديجه -  5

 خليل احمد السميع عبد محمود/  ملك المحمديه - سعد كفر:  بجهة ، النقل العمال مكتب عن ، 94313 برقم

 94423 رقمب 20190327 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   اشعه مركز  ،  شركة   وشريكه الغفور عبد احمد احمد -  6

 السيد حسن سعد/  ملك المحجوب شارع 50/63 قطعه - الثالثه المجاوره االول الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، اشعه مركز عن ،

 الجحر الصياد

 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس   والبالستيك الصفيح وتجاره صناعه  ،  شركة   وشريكه البطه الكريم عبد محمد -  7

 24/62 قطعه الصناعيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، والبالستيك الصفيح وتجاره صناعه عن ، 94174 رقمب 20190305

 االول الشريك/  ملك

 برقم 20190318 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   بلدي مخبز  ،  شركة   يوسف العاطي عبد فاروق ورثه -  8

 حسن السيد احمد سكينه/  ملك - هالعباسي:  بجهة ، بلدي مخبز عن ، 94298

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   71271:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المنسى سمير مصطفى/  د صيدلية   - 1

 النشاط لترك 32424 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   85625:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم الغريب النبي عبد حامد   - 2

 نهائيا النشاط لترك 32426 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   52511:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شلبي عبده مصطفى وفيق   - 3

 نهائيا النشاط لترك 32427 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   90458:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سماحة العدوي محمد العدوي   - 4

 نهائيا النشاط لترك 32423 رقم محو بأمر بشط  السجل

 شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   93829:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج سعيد هللا عبد حميدو احمد   - 5

 نهائيا النشاط لترك 32425 رقم محو بأمر شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تم   20190303 تاريخ وفى ،   71271:  برقم قيده بقس  ،  فرد تاجر  ،  المنسي علي العاطي عبد سمير مصطفى   - 6

 النشاط لترك 32424 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   60653:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نوفل رجب السعيد ماهر   - 7

 نهائيا النشاط لترك 32428 رقم محو بأمر شطب

 تم   20190304 تاريخ وفى ،   87845:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المغالوي العزيز عبد السالم عبد ساميه   - 8

 نهائيا النشاط لترك 32430 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   91804:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى درويش السيد جابر محمد   - 9

 نهائيا النشاط لترك 32431 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20190304 تاريخ وفى ،   87844:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبل الوهاب عبد السعيد محمد السالم عبد   - 10

 نهائيا النشاط لترك 32429 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   92400:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازي بوا حسين مختار رامي   - 11

 نهائيا النشاط لترك 32433 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20190305 تاريخ وفى ،   85315:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الواحد عبد ابراهيم الصديق الصديق   - 12

 نهائيا النشاط لترك 32232 رقم محو بأمر طبش  السجل شطب/محو

 تم   20190306 تاريخ وفى ،   72235:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحلواني الحق عبد ابراهيم محسنه امال   - 13

 نهائيا النشاط لترك 32435 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190307 تاريخ وفى ،   60905:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الروضي السيد صابر بكر ابو اسماء   - 14

 نهائيا النشاط لترك 32437 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   65113:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر مصطفى رجب محمد محمد   - 15

 نهائيا النشاط لترك 32438 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   82358:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عطا محمد عمرو   - 16

 نهائيا النشاط لترك 32442 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   37392:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قوره فرح رزق محمد   - 17

 نهائيا النشاط لترك 32436 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   41082:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صرصار محمد ابراهيم   - 18

 نهائيا النشاط لترك 32439 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   83251:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشربيني فخري اسالم   - 19

 نهائيا النشاط لترك 32440 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   80001:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الاله عبد علي حامد هللا عبد   - 20

 هائيان النشاط لترك 32441 رقم محو بأمر شطب  السجل

21 -   HASHISH FOR ELECTRONICS AND SOUND SYSTEM  (حشيش االمام السيد محمد   )،  قيده سبق  ،  فرد تاجر 

 نهائيا النشاط لترك 32445 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   38276:  برقم

 تم   20190311 تاريخ وفى ،   38276:  برقم قيده سبق  ،  دفر تاجر  ،(   تعديل)  حشيش االمام السيد محمد   - 22

 نهائيا النشاط لترك 32445 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   34559:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبيد عبدالفتاح محمد جابر   - 23

 نهائيا لنشاطا لترك 32446 رقم محو بأمر شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   62104:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنتوش محمد محمد احمد   - 24

 نهائيا النشاط لترك 32444 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   36869:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالنجا مختار حمدى   - 25

 نهائيا النشاط لترك 32452 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   87142:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موافي السيد كامل اشرف   - 26

 نهائيا النشاط لترك 32450 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   46312:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحديدي علي محمد توفيق   - 27

 نهائيا النشاط لترك 32447 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   80907:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العزبي طه رمضان وفاء   - 28

 نهائيا النشاط لترك 32449 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   51254:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البسيوني شلبي السعيد عفاف   - 29

 نهائيا النشاط لترك 32456 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   45236:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم   المرسى  على  نجوى   - 30

 نهائيا النشاط لترك 32454 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   57581:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشعراوي محمد محمد محمد   - 31

 نهائيا النشاط لترك 32453 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   80914:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين عبدهللا محمد عوض احمد   - 32

 نهائيا النشاط لترك 32455 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   55756:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن طه محمد عادل   - 33

 نهائيا لنشاطا لترك 32460 رقم محو بأمر شطب

 تم   20190314 تاريخ وفى ،   49087:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه   الصياد  مصطفى  السيد   صالح   - 34

 نهائيا النشاط لترك 32457 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190314 تاريخ وفى ،   62477:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان ابو محمد حديده ابو الباسط عبد   - 35

 نهائيا النشاط لترك 32458 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190314 تاريخ وفى ،   77072:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد سليمان السيد رضا   - 36

 نهائيا النشاط لترك 32459 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   46621:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشافعى احمد محمد السعيد فايقه   - 37

 نهائيا النشاط لترك 32461 رقم محو بأمر شطب  السجل

 مت   20190318 تاريخ وفى ،   40509:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بسيونى يوسف العاطى عبد فاروق   - 38

 نهائيا النشاط لترك 32464 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   56860:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الموجي مصطفى كامل محمد   - 39

 نهائيا النشاط لترك 32465 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   68108:  برقم قيده سبق  ،  فرد رتاج  ،  البسيوني علي محمد محمود احمد   - 40

 نهائيا النشاط لترك 32463 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   86050:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد رياض انور منتصر   - 41

 نهائيا لنشاطا لترك 32468 رقم محو بأمر شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   77569:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المساوي السيد كامل محمد فكري   - 42

 نهائيا النشاط لترك 32467 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20190319 تاريخ وفى ،   84096:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الموافي الموافي عبده عوض رضا   - 43

 نهائيا النشاط لترك 32469 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   47542:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النزالوي محمد الحسيني جابر   - 44

 نهائيا النشاط لترك 32473 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   64322:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدران يدع ابراهيم محمد   - 45

 نهائيا النشاط لترك 32472 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   55536:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجبالى كريم الستار عبد سمير   - 46

 نهائيا النشاط لترك 32470 رقم محو امرب شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   52017:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حزه الحي عبد فاروق محسن   - 47

 نهائيا النشاط لترك 32471 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   71873:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم احمد الستار عبد ابراهيم   - 48

 نهائيا النشاط لترك 32474 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   85833:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجحر محمود نصر رضا   - 49

 ئيانها النشاط لترك 32475 حتى 32475 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   42958:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكيكى التابعى محمد محمد   - 50

 نهائيا النشاط لترك 32476 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   57212:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجوجري مامون سحر   - 51

 نهائيا النشاط لترك 32482 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   85569:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور المتولى منصور هاله   - 52

 نهائيا النشاط لترك 32479 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   93109:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدهراوي عطيه السيد محمود   - 53

 نهائيا النشاط لترك 32480 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   32677:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطلخاوى محمد المتولى السيد   - 54

 نهائيا لنشاطا لترك 32481 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   38568:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المغالوى  محمد  حامد   - 55

 نهائيا النشاط لترك 32478 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190325 تاريخ وفى ،   37322:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المجيد عبد محمد حسنى رضا   - 56

 الوفاه بسبب نهائيا النشاط لترك 32483 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20190325 تاريخ وفى ،   45704:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رضوان التابعى عبدالعزيز  عوض   - 57

 نهائيا النشاط لترك 32484 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   4046:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جندىال محمد احمد   - 58

 للوفاه 32485 رقم محو بامر

  السجل شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   52725:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجا ابو خالد النجا ابو   - 59

 نهائيا النشاط كلتر 32491 رقم محو بأمر شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   63773:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البطه السيد محمد السيد   - 60

 نهائيا النشاط لترك 32490 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   22271:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غنيم المتولى محمدين   - 61

 نهائيا النشاط لترك 32489 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   28294:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المحروقى عطا حسن وهيب   - 62

 الوفاه بسبب النشاط لترك 32486 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   42149:  برقم قيده سبق  ،  ردف تاجر  ،  يوسف طه طه رشدي   - 63

 3357 رقم التأشير بموجب القيد الغاء

  السجل شطب/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   42149:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف طه  طه  رشدى   - 64

 يانهائ النشاط لترك 32492 رقم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   78340:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السنباطي ابراهيم احمد عادل   - 65

 نهائيا النشاط لترك 32493 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم  السجل طبش/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   42149:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف طه طه رشدي   - 66

 3358 رقم التأشير بموجب القيد الغاء

  السجل شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   23263:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العشرى التابعى منصور   - 67

 نهائيا النشاط لترك 32494 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   71931:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم احمد سيد محمود   - 68

 نهائيا النشاط لترك 32495 رقم محو بامر شطب

 شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   67877:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جمعه الوصيف محمد السيد   - 69

 نهائيا النشاط لترك 32496 رقم محو بأمر شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  88391 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن علي محمد محمد محمود -  1

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

 رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  86158 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا جاب الحنفي محمد التواب عبد عاطف -  2

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

،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  81519 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العوادلي محمد ابراهيم ابراهيم -  3

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

،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  55573 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب مصطفى محمد رمضان -  4

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

،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  89454 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طالب المتولي محمد مجاهد حمدم -  5

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  58118 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امبابي حسن حسن الشبراوي محمد -  6

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

،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  93994 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االتربي الشحات محمد السيد عزه -  7

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  54949 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفار مسعد السيد توفيق -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  59779 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغباشي كامل حسن محمد -  9

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  86212 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الال عبد يسن يسن احمد -  10

  نيهج  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  82549 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كيوان محمد طارق محمد -  11

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  60831 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجا ابو محمد السيد فتحى محمد -  12

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

 رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  49087 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه   الصياد  مصطفى  السيد   صالح -  13

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

 المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  64685 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغباشي احمد منصور سمير اشرف -  14

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

،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  93638 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدسوقي محمد العسقالني احمد -  15

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  65206 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رخا مصطفي عطيه عطيه -  16

  جنيه  500000.000، ماله رأس صبحلي المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  93713 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خشبه العوضي محمد رضا محمد -  17

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

 المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  65138 برقم قيده بقس ،، فرد تاجر  الدسوقى العابدين زين وجدى احمد -  18

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

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  38511 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسعود الرحمن عبد فتحى احمد -  19

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

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  74532 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البربري عباس محمد ابراهيم -  20

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

 ، تاريخ وفي  93415 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   العامه للمقاوالت عمرانال)  عمران محمد عبدالسالم محمد -  21

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190306

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  71216 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيد عيد السيد احمد سامح -  22

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  73411 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العنين ابو خلف فؤاد السيد محمد -  23

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تم  20190306 ، تاريخ وفي  73411 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  العنين ابو خلف فؤاد محمد السيد محمد -  24

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

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  44176 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رحاب ابو سيد ثابت حسين -  25

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  43405 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه السعيد السيد ايمن -  26

  جنيه  51000.000، ماله رأس حليصب المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  62503 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الريدي شعبان العال عبد العال عبد -  27

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

 المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  47943 برقم قيده سبق ،، دفر تاجر  خشبه الدسوقى   الدسوقى الدسوقى -  28

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

،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  80158 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد ابراهيم رمضان محمود -  29

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  42993 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المغربى احمد حسن حسن -  30

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  81702 برقم قيده سبق ،، دفر تاجر  عياد مرجان مرجان محمد -  31

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  56376 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البنا عوض الدين صالح احمد -  32

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

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  36751 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه  احمد   محمد  حازم  محمد -  33

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

 المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  58092 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مطاوع محمد مصطفى الدين حسام -  34

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  78605 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد صالح محمد علي -  35

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   لتأشيرا

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  93434 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نعمان علي علي محسن -  36

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  93305 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العزبي ابراهيم ابراهيم علي عالء -  37

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  87626 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم السعيد هللا عبد علياء -  38

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  67066 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاللى الرزاق عبد محمد اللطيف عبد -  39

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  79401 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا جاب نصر فوزي حمدم -  40

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  40937 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمر حسين فتحى ايمن -  41

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  94048 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل الحميد عبد السيد الحميد عبد -  42

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  89402 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيد حسن حسن مصطفى سعد -  43

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  59389 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطناحي سعد الرحمن عبد محمد -  44

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  43366 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حبه محمد محمد سامح -  45

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  33983 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بركات ابراهيم نجيب محمد -  46

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

،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  84641 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد يحيى رمضان عاشور -  47

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  61399 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيتون درويش احمد احمد -  48

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  89519 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللطيف عبد محمد فتحي محمد محمد -  49

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  51105 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البسيونى محمد مسعد -  50

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  90028 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخشاب محمد حسين السيد -  51

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  94204 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل حسن هنداوي حسن -  52

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

 تاريخ وفي  79153 برقم قيده سبق ،، ردف تاجر(   الشامي عبده محمد محمد عزيز)  والمقاوالت الهندسيه لالعمال الشامي -  53

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190314 ،

 رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  79153 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  الشامي عبده محمد محمد عزيز -  54

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

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  37062 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض ابو سليمان عبده توفيق -  55

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

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  37062 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  عوض بوا عبده  توفيق -  56

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

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  79508 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي الغريب السالم عبد احمد -  57

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

 المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  92824 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن اللطيف عبد محمد الغني عبد -  58

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  71807 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البربير مسعد محمد علي -  59

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  المال رأس يلتعد تم  20190317 ، تاريخ وفي  93929 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السنباري طه جمال محمد -  60

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  74960 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سرحان سليمان سالم السيد -  61

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  63388 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلبى التواب عبد حسنين عصام -  62

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

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  64604 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البسيوني محمد فرحات احمد -  63

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  73520 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجحر محمد عثمان احمد -  64

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  85411 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيد السيد صابر هاني -  65

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  36890 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السماحى الرحمن عبد السيد عصام محمد -  66

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  81513 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حشيش السيد عوض هاني -  67

  نيهج  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  76013 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاللي محمد عثمان ابراهيم -  68

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

،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، اريخت وفي  88912 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العطا ابو سليمان الفتاح عبد سعد -  69

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  77979 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العياط محمد قدري -  70

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  55662 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المتبولى الوهاب عبد الرحمن عبد مجدى -  71

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  90795 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحصري جبر عيد فوزي احمد -  72

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  90915 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الباز احمد محمد حمدي -  73

  جنيه  49000.000، ماله سرأ ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  69739 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاشم محمود السيد محمود -  74

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  57494 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الريدى ابراهيم محمد حسام -  75

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

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  62600 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد السعيد فتحي مصطفى -  76

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  70185 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غانم بدر سعيد شادى -  77

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  70751 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الديب محمد خليل رضا -  78

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  66411 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشحات محمد مصباح عزة -  79

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

 رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  93843 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد المصيلحي فهمي عبدالعزيز محمد -  80

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

 المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  56672 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ضيف مصطفى اللطيف عبد ابراهيم -  81

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  68373 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القواس محمد السعيد السعيد محمد -  82

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

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  93596 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شهيبه ابراهيم العال عبد محمد -  83

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

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  61205 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اغىالن السيد الوهاب عبد اسامة -  84

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

 ، المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  75923 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازي السيد الروؤف عبد عادل -  85

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  66239 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فايد محمد محمد عصام -  86

  جنيه  15000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  83761 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرازق عبد ابراهيم حسن محمود -  87

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

،  مالال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  85631 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عرفات الحسيني الحسيني عماد -  88

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

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  90046 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سراج الخالق عبد محمد محمد -  89

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

 المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  93033 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسي عبدالعظيم السيد رحمنعبدال -  90

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

 المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  93033 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسي عبدالعظيم السيد عبدالرحمن -  91

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  84463 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهواري ابراهيم عنتر امل -  92

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  85820 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد احمد مسعد مسعد محمد -  93

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  75105 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حسان محمد محمد -  94

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  94349 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بلطه حسن جمال جمال -  95

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  46328 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ديوان عبدالخالق محمد محمد -  96

  جنيه  2500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  91277 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى السيد عباس حميدة -  97

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  74457 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نوفل سليم ممدوح مجدي -  98

  هجني  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  29606 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دعدور الدسوقى عبده فوزى -  99

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  59520 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جميل محمد حسن محمد -  100

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  89289 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلمو مصطفى مصطفى محمد -  101

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

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  77600 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دعادير الغني عبد محمد احمد -  102

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  70955 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دراهم حامد السيد السيد -  103

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  40185 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شوشه عبدالغفار عبدالغفار مصطفى -  104

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

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  65369 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خلف الشافي عبد االلفي محمد -  105

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

 تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  92728 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمالك متري صرايامون القس كيرلس -  106

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

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  94369 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوعطايا يوسف نبيل محمد -  107

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

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  87056 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحناوي محمد محمد محمد كريم -  108

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  68939 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النماس عبده السيد عبده -  109

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  45225 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عماشه  ابو محمد  محمد فريد  مختار -  110

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

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  80180 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشعراوي محمد زكريا رحاب -  111

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  69218 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البشبيشي قاسم محمد صالح محمد -  112

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

 لمالا رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  63836 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحناوي محمد محمد محمد محمد -  113

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  75654 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب احمد محمد يوسف -  114

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  86301 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الماشطه الفتاح عبد عزمي عصام ميرنا -  115

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  82786 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السلسيلى المتولى فوزى صباح -  116

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  66126 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسلم حسن محمد -  117

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  83865 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشامي احمد ابراهيم حمدم -  118

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

،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  75758 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحمايل ابو جمعه محمود محمد -  119

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  85910 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البربير عبده محمد سامي -  120

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  84880 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معوض سلمان حسن محمد -  121

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  89478 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  باز احمد احمد اسامة -  122

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  94339 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض محمد زكي عماد -  123

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  88132 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  درويش محمد عثمان وحيد -  124

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

 وصف،  المال رأس لتعدي تم  20190327 ، تاريخ وفي  69434 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كراوية احمد السيد احمد -  125

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  77430 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطا محمد هللا عبد عيد ابراهيم -  126

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  91534 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغزل الحسيني الرحمن عبد كريم -  127

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

 رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  47943 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خشبه الدسوقى   الدسوقى الدسوقى -  128

  جنيه  900.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  94052 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قوطه محمد طاهر محمد -  129

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  92754 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي العزيز عبد محمد هاني -  130

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، ريختا وفي  94382 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ندا ابراهيم محمد امير -  131

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  المال رأس تعديل تم  20190329 ، تاريخ وفي  90932 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المحبوب محمد جاد محمود -  132

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

،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  38165 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدالى ابراهيم خليل ناجى -  133

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، ريختا وفي  56077 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصر محمد السيد رضا -  134

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  61843 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رضوان الرازق عبد الخالق عبد مدحت -  135

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

،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  58078 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الداودي محمد محمد اشرف -  136

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 94139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العميري محمد ناظم احمد -  1

  شحاته ابو ابراهيم عبده محمد/  ملك - شحاته ابو برج - مشرفه علي شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 94143    برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني وهبه اسماعيل محمد -  2

  خميس عبدالسالم نبيه محمد محمد/  ملك - البراشيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 94149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع عبدهللا مصطفى محمد -  3

 السيد محمد عبدالستار محمد/  ملك - الشراقوه - البطيخ ركف مركز ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 86276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد السيد الدين عز محمد -  4

  بملكه - 46 هنجر 24 ورشه - الجديده االثاث مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 94138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيدال فرج محمد حسن محمد -  5

  حسن صالح ابراهيم السالم عبد/  ملك االخرس ابن حوض بورسعيد طريق من متفرع البيسي يوسف شارع - السياله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 91372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده احمد المعاطي ابو حمدي -  6

  ريه السعيد بهجات ابراهيم/  ملك تعيلب عزبه سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 94142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الرفاعي محمد احمد -  7

 الصديقي محمد محمد ناصر/  ملك - الثاني الحي مركز 56 رقم بالعقار 5 رقم حلم الجديده دمياط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 77485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات مسعد محمد ناجح محمود -  8

 (  تعديل ) ابراهيم احمد ابراهيم اسماعيل/  ملك جالل عزبه - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 58118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابي حسن حسن الشبراوي محمد -  9

  البطيخ كفر. م محمد علي محمود اشرف/  ملك مرزوق كوبري امام - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 77485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات مسعد محمد ناجح محمود -  10

  ابراهيم احمد ابراهيم اسماعيل/  ملك جالل عزبه - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 81519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي محمد ابراهيم ابراهيم -  11

  العوادلي محمد ابراهيم/  ملك - ثاني قسم - النصارى غيط ،:   أشيرالـت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 86276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد السيد الدين عز محمد -  12

 بملكه - 46 هنجر 24 ورشه - الجديده االثاث مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 94146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق السعيد خليل محمد -  13

 رزق السعيد خليل هاني/  ملك - الطويل نعيم مقهى خلف طلعت شارع رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل مت 20190303 تاريخ وفي 94140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضبش محمد فتحي مجدي -  14

 شكل عبدالواحد عالم/  ملك - الكباس شارع - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 94141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضري احمد احمد وفاء -  15

 الجمل عوض عتمان احمد/  ملك - الروضه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 81519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي محمد ابراهيم ابراهيم -  16

 ( تعديل)  بملكه - الجديده الصناعيه بالمنطقه 51 رقم بالهنجر 13 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 81519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي محمد ابراهيم ابراهيم -  17

  العوادلي محمد ابراهيم/  ملك - ثاني قسم - النصارى غيط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 94147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز السيد محمد السيد ايمان -  18

 بدوي بدوي احمد شريف/  ملك السوق شارع - الدين سيف ،:   لـتأشيرا

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 94148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه توفيق خالد احمد -  19

  الشربيني احمد طاهر/  ملك البريد مكتب شارع - البصارطه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 86158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب الحنفي محمد بالتوا عبد عاطف -  20

 الحنفي عبدالتواب/  بملك - المقابر شارع الحوراني فارسكور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان عديلت تم 20190303 تاريخ وفي 48475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فول احمد مسعد رضا -  21

  عطيه نمر حسين سعديه/  بملك - 29 عماره 6 رقم محل المروه صيدليه بجوار بورسعيد طريق شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 58118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابي حسن حسن الشبراوي محمد -  22

  البطيخ كفر. م محمد علي محمود اشرف/  ملك مرزوق كوبري امام - خالبطي كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 94144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد عبدالحليم مصباح -  23

 حطب شلبي محمد علي/  ملك - المرابعين كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 91372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ودهف احمد المعاطي ابو حمدي -  24

  ريه السعيد بهجات ابراهيم/  ملك تعيلب عزبه - سعد كفر ،:   الـتأشير

،  انالعنو تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 94145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك النبي عبد ابراهيم رانيا -  25

  شرف اسماعيل شرف محمود/  ملك - البحريه االبراهيميه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 94161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات طه جمال سامي -  26

  بركات طه جمال هاني/  ملك - العشري شارع الملقا شارع البرج عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو الحميد عبد جوده احمد -  27

 عطيه رمضان محمد/  ملك - الدين سيف الزرقا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 94157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طارق محمد النظير عبد هناء -  28

  قنير ابراهيم السيد السيد/  ملك نافع الرحيم عبد المستشار شارع - اول قسم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 94152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البش احمد احمد دينا -  29

  زيد ابو حسن وعبير وعالء الفتاح عبد/  ملك يدز ابو تقسيم - بورسعيد طريق ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 91844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحصري الباز محمد شروق -  30

  علي حسين سهير/  ملك العدليه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 91844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحصري الباز محمد شروق -  31

  علي حسين سهير/  ملك العدليه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 92187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوي محمد محمد محمد مصطفى -  32

 بملكه سعد كفر الرزق ام ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 61559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين على زيد ابو محمود -  33

  نواره مصطفى العزيز عبد/  ملك - سعد كفر ،:   الـتأشير

،  انالعنو تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 63878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي الدين محي الحميد عبد محمد -  34

  بملكه - زاهر فكري شارع ثان قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 94153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران الوهاب عبد يحيى امل -  35

 ابو حسن محمد وعلياء زيد بوا حسن وعبير عال ومحمد الفتاح عبد/  ملك زيد ابو تقسيم بورسعيد طريق - ثالث قسم ،:   الـتأشير

  زيد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 94160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالغني فتحي فرج -  36

 بدوي السيد عبداللطيف رضا/  ملك - الحرس باب ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 61559    برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، حسين علي زيد ابو محمود -  37

  نواره مصطفى العزيز عبد/  ملك - سعد كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 94163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالمعطي ابراهيم -  38

 محمد ابراهيم عبدالمعطي محب/  ملك - الغاب كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 94159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناني محمد مصطفي محمد محمد -  39

 (  تعديل)  عادل محمود حامد محمد/  ملك - 7 عزبه الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 94154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيومي عبده فوزي طه -  40

  الطالب/  ملك 31 بلوك 9،8 قطعه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 94155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شاذلي ضيف الرحيم عبد -  41

  الضويني مصطفى اسماعيل مها/  ملك المدينه ومجلس ناصر شارع تقاطع - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 94158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عريف العزبي طه طه بوسي -  42

 الذكي محمد فكري امير/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 94151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد بوا حسن الفتاح عبد حسن -  43

  زيد ابو حسن وعبير وعلياء وعال ومحمد الفتاح عبد/  ملك زيد ابو تقسيم - بورسعيد طريق - ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 94164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولي عطيه عطيه حماده -  44

  المتولي عطيه عطيه/  ملك - القبليه االبراهيميه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 94162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد مسعود هاله -  45

  شعبان علي احمد/  ملك - المنازله كفر ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 66239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمد محمد عصام -  46

 فايد مصطفى محمد حمدي/  بملك - زاهر سمير استاد شارع السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 93283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بازيد هللا عبد الحفني محمد -  47

 بملكه - الدين سيف ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 63878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( تعديل) الجندى الدين محى الحميد عبد محمد -  48

  بملكه - زاهر فكري شارع - ثان قسم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 63878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الجندي الدين محي الحميد عبد محمد) الجندي سيارات عرضم -  49

  بملكه - زاهر فكري شارع - ثان قسم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190304

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 94156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مأمون امين محمد ايمن -  50

 العوضي العوضي حسني هيثم/  ملك التوفيقيه - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 94167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البجالتي السيد صالح ابو الشحات حسني -  51

  االسالم نور صيدليه شارع بعينالمرا كفر - الغاب كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 94170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد جالل نادر -  52

  محمد محمد فايز احمد/  ملك - البركه حاره المتبولي شارع رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 91195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راجح محمد يحيى احمد -  53

  شحاته فتحي وسماح منى/  ملك - 3 و 1 مكتب 48 قطعه الميزانين المركزيه المنطقه الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان عديلت تم 20190305 تاريخ وفي 94181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد هاشم عمرو -  54

  الجوجري الفتوح ابو سهام/  ملك الجوهره حلواني خلف النجم ابو - البساتين - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 94176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهنساوي عبدالرحمن فوزي اميره -  55

 عبدالرؤف سلمى - البهنساوي عبدالرحمن فوزي/  ملك - المركزيه المنطقه 46 رقم قطعه ديدهالج دمياط ،:   الـتأشير وصف

  عبدالفتاح

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 94173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السعيد عبدهللا محمد -  56

 احمد السعيد عبدهللا يمعبدالحل/  ملك - البربره عزبه الغاب كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 94172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمود طه علي مسعد -  57

  فايد ابراهيم فايد االتربي قدري/  ملك - 1/51/36 - 3 قطعه 6 مجاوره 1 حي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 94165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجي بكري محمد سعد جمال -  58

  شريف مسعد السيد محمد/  ملك - التربيه كليه شارع االعصر رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 94150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ونس العزيز عبد نبيل احمد بسمه -  59

  بالل مختار البكري عالء/  ملك البساتين - المجموعه شارع - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 94177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفالل السالم عبد محمد السالم عبد عماد -  60

  البطيخ كفر. م نضيره يوسف فتحي احمد/  ملك البساتين - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 94168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عرفات ذكي احمد -  61

  عبدالفتاح عبدالسالم عصام/  ملك - سادسه مجاوره رابع حي 45/36 قطعه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 94171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روميه حمايل عبده يحيى محمد انس -  62

  سليمان عوض ابراهيم عصام/  ملك الجديد السوق ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 65138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى العابدين زين وجدى احمد -  63

 بملكه - الرحمن عباد مسجد بجوار االستاد شارع البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 94169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فايز احمد -  64

 محمد محمد جالل نادر/  ملك - السوسنه بجوار الحربي الشارع رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 94166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتيم احمد فتحي ليلي -  65

 فتوح علي علي سعد/  ملك - اللبان مخبز بجوار - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 94175    برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، السويسي عبدالشافي حسين محمد -  66

 مجاهد وهبه محمد احمد/  ملك - االيمان مسجد بجوار بورسعيد طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 94178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الباز امير معتصم -  67

  الباز احمد الباز امير/  ملك - المدرسه شارع السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 94180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العماله وتوريد للرحالت الباز -  68

 عبده عطيه طه فاطمه/  ملك - الدهايمه كفر - الغاب كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 94180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  الباز الشحات محمد السيد -  69

 عبده عطيه طه فاطمه/  ملك - الدهايمه كفر - الغاب كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 94184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقدم محمد اللطيف عبد محمد احمد -  70

 ونجاح رجب عوض علي محمد احمد/  ملك 1 رقم محل 103 قطعه المركزيهى المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

  الخوالني وهبه حسين

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 94179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد طلعت يسريه -  71

 اللضام مختار عبدالسالم سرور/  ملك - البحريه السعديه ،:   شيرالـتأ

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 94182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب ابراهيم عاشور السيد مروه -  72

  العزب عاشور السيد صفا/  ملك النجده شارع - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 79259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل زيد ابو دمحم شريف -  73

 ( 2 االخر الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 79259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل زيد ابو محمد شريف -  74

 جوده الموافي محمد محمد محمد/  بملك - 2 محل 56/23 قطعه ثالثه مجاوره رابع حي ،:   ـتأشيرال

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 79259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل زيد ابو محمد شريف -  75

 ( االخر الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 79259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل زيد ابو دمحم شريف -  76

  االلغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 79259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل زيد ابو محمد شريف -  77

 اءااللغ تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 84894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الالوندي طه معوض صابر -  78

 السيد مصطفى السيد خيري/  بملك - 1 رقم محل 9/23 قطعه المركزيه المنطقه الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 94188    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، علي السيد احمد محمد عبدهللا -  79

 علي السيد احمد محمد/  ملك - 16/74 قطعه 4 مجاوره 2 حي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 43405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السعيد السيد ايمن -  80

  دحروج السيد ناصر/  ملك ثان مستشفى خلف اصيل الشيخ شارع - رابع قسم ،:   لـتأشيرا

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 87762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دنيا عثمان صابر سالم لبنى -  81

  شاهين سالم غريب ربيع/  ملك بورسعيد ارعش من المتفرع(  الساحه)  المسلحه القوات بجوار سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 93495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني عزت محمد خالد -  82

 رجب رفعت محمد ومنى الشربيني عزت محمد ماجد/  ملك - 156 رقم عقار السياله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 47943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خشبه الدسوقى   الدسوقى الدسوقى -  83

 خشبه الدسوقي عبدالحليم/  بملك - عبدالناصر جمال شارع الشعراء ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 94194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهريجي اللطيف عبد الغفار عبد محمد -  84

  اللطيف عبد الغفار عبد ايمن/  ملك - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 43405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السعيد السيد ايمن -  85

  دحروج السيد ناصر/  ملك انث مستشفى خلف اصيل الشيخ شارع - رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 94186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود يسري عوض بهجت -  86

  زوره علي الفتاح عبد سعيد الفتاح عبد/  ملك االسماعيليه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 94185    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور التابعي احمد وليد -  87

 منصور التابعي احمد وائل/  ملك - الشهابيه الكوبري ميدان رابع قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 64596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد ابراهيم حمدى ابراهيم -  88

 الشرباصي السيد ابراهيم حسين/  ملك - جمصه الوسطاني طريق ،:   شيرالـتأ وصف

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 93309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قشطه السعيد السيد ابراهيم السيد -  89

  قشطه السعيد السيد ابراهيم/  ملك الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 94189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السؤالي راهيماب كامل عصام -  90

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 78724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي مسعد حسن طارق -  91

  بملكه - 11 قطعه 9 الميناء غرب الصناعيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 78724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي مسعد حسن طارق -  92

  بملكه - 11 قطعه 9 ءالمينا غرب الصناعيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 94187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زوره علي الفتاح عبد سعيد الفتاح عبد -  93

  ابراهيم مصطفى ابراهيم/  ملك - التوفيقيه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 93309    برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، قشطه السعيد السيد ابراهيم السيد -  94

  قشطه السعيد السيد ابراهيم/  ملك الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 94190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقي محمد عبدالسالم محمد -  95

  غريب السعيد امين اسامه/  ملك - المحطه شارع - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبي ابراهيم محمود عادل خالد -  96

  والده/  ملك غالب ابو ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش سعد اسماعيل محمد -  97

 بيومي احمد محمد امين/  ملك - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده محمد محمد اللطيف عبد فوزي انور -  98

  سالم ابراهيم السعيد ممدوح/  ملك الحكوميه المصالح بجوار السوق شارع - لوسطانيا ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 58092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع محمد مصطفى الدين حسام -  99

 محمد مصطفى محمد/  ملك 29 قطعه 12/65 رقم العقار اتلخامسه المجاوره الثاني الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

  مطاوع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز مسعد عيد محمد -  100

  البربير رمضان بدوي رضا/  ملك البقال خليل شارع - السكاكيني - السياله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه علي رجب محمد -  101

  الصيوحي صابر سامح/  ملك - الناصريه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدنجاوي الخضري محمد ابراهيم طارق -  102

 الحمايمي مصطفى عايده/  ملك - نصر عبده شارع الخضار سوق شارع ثالث قسم ،:   الـتأشير فوص،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدوش حسن ابراهيم محمد -  103

 مخاريطه حامد احمد اسامه/  ملك - الواحه مول سرور ميدان اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى على شكرى محمد -  104

 االلغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور التابعي احمد وليد -  105

  رجب حسن حمدان عمرو/  ملك العلوي الكوبري منزل - العزبي شطا مدرسه خلف - السنانيه ،:   لـتأشيرا

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 86434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن فتحي رمضان محمد -  106

  ابراهيم السيد فتحي دالسي/  ملك - الثالثيني شارع البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ونس العزيز عبد نبيل احمد بسمه -  107

 المزين محمود محمد/  ملك الحكيم شارع المجيد عبد كوبري - السنانيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94185    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، منصور التابعي احمد وليد -  108

  رجب حسن حمدان عمرو/  ملك العلوي الكوبري منزل - العزبي شطا مدرسه خلف - السنانيه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو اسماعيل محمد مسعود محمد -  109

 والده ملك - البحريه االبراهيميه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ونس العزيز عبد نبيل احمد بسمه -  110

  المزين ودمحم محمد/  ملك الحكيم شارع المجيد عبد كوبري - السنانيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسن هنداوي حسن -  111

 السعدني شوقي صابر محمد/  ملك - الميناء طريق البطيخ كفر البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناني محمد مصطفي محمد محمد -  112

 ( تعديل)  الدعدع خليل خليل احمد/  ملك 7 عزبه - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى علي شكري محمد -  113

 بملكه - المطار شارع البطيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 85786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى علي شكري محمد -  114

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190310 ريختا وفي 94197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني علي الرحمن عبد عبده -  115

  محسن الداودي احمد  هاشم ام/  ملك االعداديه المدرسه بجوار - السياله ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز اسماعيل علي حسن -  116

 الحديدي عبده سادات رضا السيد/  ملك - رقاالز - الدين سيف ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 77485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات مسعد محمد ناجح محمود -  117

 فوده علي محمد امل/  ملك جالل عزبه - الزرقا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدايم عبد محمد علي محمد -  118

  ابراهيم فايد محمد محمد/  ملك جمصه الوسطاني طريق - الوسطاني ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا علي عبدالسالم فهمي سالم -  119

 بملكه - الدهراني شارع الغاب كفر ،:   لـتأشيرا وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم طه البسيوني حسام -  120

  الشامي احمد السيد محمد رجب/  ملك - البخاري كوبري ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 58092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع محمد مصطفى الدين حسام -  121

 محمد مصطفى محمد/  ملك 29 قطعه 12/65 رقم العقار اتلخامسه المجاوره الثاني الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

  مطاوع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره زهران السعيد محمد -  122

  ابراهيم فايد محمد محمد/ ملك الوسطاني ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 94206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  البدويهي حسن حسن اماني)  العز ابو مكتبه -  123

 زايد محمد عبده العز ابو/  ملك - البنزين محطه بجوار 101 شارع البر راس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 92811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور مصباح نعمان نعمان -  124

  - البيلي التابعي سادات انديرا/  ملك - العرب كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 53524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شويحيال الباقي عبد كامل عبده -  125

 بملكه الجوهره حلويات خلف البساتين البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 94215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدني السيد مجدي تامر -  126

  الباز ابراهيم الشربيني راضي/  ملك البطيخ كفر 6 عزبه - البطيخ كفر ،:   ـتأشيرال

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 94217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد عبدالتواب اشرف -  127

 جبه احمد فتوح كريمان/  ملك - بكري حسين شارع سرور ميدان اول قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 94210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد المقصود عبد شوقي احمد -  128

  هللا جاب حسن احمد/  ملك الزراعه مدريه امام عثمان ارض - ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 94214    برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، الخياط السيد علي مصطفى سامي -  129

  الطوار حسن بشرى/  ملك - المينا طريق البطيخ كفر البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 86114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد ابراهيم احمد -  130

 20،18 رقم ورشه 50 رقم الهنجر االثاث مدينه - شطا ،  : الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 86114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد ابراهيم احمد -  131

 الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 94133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي محمد محمد اشرف -  132

  الجالد مصطفى احمد/  ملك البلد سعد كفر ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 94218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمود محمد الدكتور صيدليه)  الخضري محمد محمود محمد -  133

  الخضري علي محمد محمود/  ملك - اكتوبر 6 مدرسه خلف رابع قسم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190311

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 66057    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب عطيه عطيه اسماعيل محمد -  134

  بملكه - فارسكور - الروضه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 56077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر محمد السيد رضا -  135

  بملكه 49 وهنجر 10 ورشه - االثاث مدينة شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 56077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر محمد السيد رضا -  136

 (  خراال الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 94213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسانين علي عطا احمد -  137

  صالح محمد محروس ريهام/  ملك التجاره مدرسه شارع خلف - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 66057    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب عطيه عطيه اسماعيل محمد -  138

  بملكه - فارسكور - الروضه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 86114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد ابراهيم احمد -  139

  االلغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 67829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مابراهي علي محمد اشرف -  140

  محمد حمزه عبده عبده/  ملك البنك عزبه - الوسطاني ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 94219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيعم السيد محمد سامح -  141

 والده ملك - الدبسي مخازن امام - بورسعيد طريق ،:   أشيرالـت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 94211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعرب عبده راغب السعيد -  142

  والده/  ملك الصديق بكر ابو شارع - السرو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 94209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد راغب رضا -  143

 بدر احمد محمود محمد/  ملك - سعد كفر - سعد كفر مدينه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 94212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر الغريب نادر سامح -  144

 المتولي الشحات سمير/  ملك - شحاته كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 94216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرقي عبدالشكور نصر محمد -  145

 رمضان علي المتولي ساميه/  ملك - الشناوي عزبه - البطيخ كفر البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 94224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد لبيش شلبي طارق -  146

 الحلو محمد السيد محمد/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 94238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق محمد مصطفي مصطفي -  147

 السعيد احمد احمد هانم/  ملك - الشيوخ ميت ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 94229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الحديدي الحديدي زكريا محمد -  148

 يونس الحديدي الحديدي زكريا/  ملك - الزرقا الدين سيف ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 87319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي محمد رزق نبيل -  149

 صبيحه حسن السيد عال/  ملك بورسعيد طريق النصارى غيط طريق من متفرع الحناوي شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 44277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنجي السعيد محمود افراج -  150

 االلغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 94222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االجدر الدسوقي انور هدير -  151

 بملكها - الوليد بن خالد شارع التقسيم ارض الزرقا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 69817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تعيلب حسن لسيدا محمد -  152

  النجار بركات لمياء/  ملك التحرير شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 61577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليف حسن محمد مجاهد -  153

 خليف راشد االسعاد ابو محمد/  ملك - الغنيميه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 94225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك علي الحميد عبد محمد ميرفت -  154

  خليل حمدي محمد نيرمان/  ملك المجيد عبد كوبري - السنانيه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 93761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد السادات ابو كمال علي هاجر -  155

  الحداد مصطفى احمد/  ملك هللا عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 69817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تعيلب حسن السيد محمد -  156

 ( الفرع الغاء تم)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 69817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تعيلب حسن السيد محمد -  157

 ( تعديل)  النجار بركات لمياء ملك التحرير شارع ،:   الـتأشير

 تم 20190312 تاريخ وفي 94221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شهاب الرحمن عبد علي الرحمن عبد اسامه -  158

  الحافظ عبد عباس حسن عباس/  ملك الرياض - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 61705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناتي العال عبد الحميد عبد العال عبد -  159

 احمد محمد/  ملك النشاط لخدمه تابع مخزن - النماس كوبري بجوار القديم البر راس طريق - البر راس ،:   الـتأشير وصف، 

  جريوه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 94226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد زكي محمد احمد احمد -  160

  المغالوي ابراهيم حسن عزيز/  ملك السوق شارع - الشعراء ،:   ـتأشيرال

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 94227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل محمد هليل هاشم هشام -  161

  البربري احمد محمود محمود اسالم/  ملك - فارسكور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 44277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنجى السعيد ودمحم افراج -  162

 ( االخر الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 61577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليف حسن محمد مجاهد -  163

 خليف راشد االسعاد ابو محمد/  ملك - الغنيميه ،  : الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 61705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناتى العال عبد الحميد عبد العال عبد -  164

 احمد محمد/  ملك نشاطال لخدمه تابع مخزن - النماس كوبري بجوار القديم البر راس طريق - البر راس ،:   الـتأشير وصف، 

  جريوه

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 94220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسطى محمد ابراهيم مجدي -  165

  بركات محمد فؤاد محمد/  ملك الجديد العنانيه طريق - العنانيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 94223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد عبده محمد مصطفى -  166

 جمعه محمد عبده محمد مصطفى/  ملك - الدين سيف الزرقا ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 94230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزكي محمد مسعد ماهر -  167

  الحليلي مصطفى زكريا فريد/  ملك عارف السالم عبد شارع 586 المعلمين تقسيم - ثالث سمق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 93761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد السادات ابو كمال علي هاجر -  168

  الحداد مصطفى احمد/  ملك هللا عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 69817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تعيلب حسن السيد محمد -  169

  االلغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 94228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه حسن عرفات عمرو -  170

  شلبي امين علي امال/  ملك 4 محل 38/33 قطعه الثالثه المجاوره الثاني الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 84027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسيني السعيد عثمان محمد -  171

 شرف المرسي محمود حمدي/  بملك 16/32 بلوك الصناعيه المنطقه الجديده دمياط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 89373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد محمد السيد -  172

 عوف حسن محمد سمر/  بملك - زاهر سمير استاد شارع السنانيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 89373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد محمد السيد -  173

 بملكه 52 هنجر 7 ورشه شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضري حامد عباس قدري محمد -  174

  عرفات عدس الهام/  ملك شحاته كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباري احمد حسانين علي -  175

 عبدالباري احمد حسانين/  ملك - السكاكيني السياله ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شولح محمد طه حبيبه -  176

  الحجري السيد احمد قمر/  ملك - البط عزبه - العنانيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفارسكوري محمد مصطفي دينا -  177

 صالح محمد عبده فوزيه/  ملك - القلل سوق شارع النقراشي شارع ثان قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعي ابراهيم السيد ايمن -  178

 الخميسي احمد صادق علي/  ملك - السنانيه مسجد بجوار العمومي الطريق - السنانيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر مجاهد محمد علي محمد -  179

  مطر مجاهد علي محمد/  ملك كافيار بجوار - الشعراء ،:   الـتأشير وصف

،  عنوانال تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي ابراهيم مرسي الرحيم عبد -  180

 الغريب الشربيني المجيد عبد محمد/  ملك العرب كفر كوبري - العرب كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شندي صابر رزق ربيع -  181

  الحاروني اسماعيل السيد/  ملك -التوفيقيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبده محمود مروه -  182

  صالح عبده فوزيه/  ملك القللي سوق شارع القللي سوق شارع - ثان قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نايل محمد احمد الدين عالء محمد -  183

 داود عثمان محمد فؤاد احمد/  ملك - غالب ابو ميت كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 92379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد الهادي عبد طاهر -  184

  المجدي حسن علي السيد/  ملك المجيد بدع كوبري امام - السنانيه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن راجح علي احمد -  185

 حسن راجح علي رضا/  ملك - النور جامع شارع سعد كفر تفتيش ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 45320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد صالح  خالد -  186

  ربه عبد صالح محمد رضا/  ملك - البطيخ كفر ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 84563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدني حسن محمد رضا -  187

 نويصر حسين ابراهيم/  ملك - الكليه صيدليه خلف الكليه شارع اللحم عزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 84563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدني حسن محمد رضا -  188

 ( االخر الرئيسي المحل الغاء تم)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 69817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تعيلب حسن السيد محمد -  189

  النجار بركات لمياء ملك التحرير شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 69817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تعيلب حسن السيد محمد -  190

 الفارسي االمام محمد/  ملك 11 رقم محل نيلال كورنيش شارع الصفوه برج - اول قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مصطفى محمد يوسف محمد -  191

 الدين شرف عوض ابراهيم محمد/  ملك - العرب كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيزي السعيد مجدي وائل -  192

  العزيزي احمد السعيد مجدي/  ملك السرو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابو محمد ابراهيم رانيا -  193

  فهيد حمدي رضا وليد/  ملك المحافظه خلف االوقاف عماره - ولا قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكحكي طاهر جالل محمد طلعت -  194

  باغه محمد فكري محمد/  ملك - الرضوانيه شارع - ثان قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشتو لبيش عوض مجدي -  195

  عمر ابو عبده امال/  ملك - الجديد السوق شارع فارسكور ،:   الـتأشير

 وصف ، العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبده محمود منى -  196

  صالح محمد عبده فوزيه/  ملك القللي سوق شارع - ثان قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 89179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البساطي احمد مصطفى احمد -  197

  موسى محمود زكريا وليد/  بملك - الحربي الشارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد اللطيف عبد براهيما صالح -  198

  اسماعيل هللا عطا نصحي السيد/  ملك - الغاب كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران يوسف عبدهللا صالح محمد -  199

 خليفه احمد حامد احمد/  ملك - الغنيميه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 94234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشخيبي المطلب عبد محمد احمد -  200

  لشخيبيا محمد المطلب عبد محمد/  ملك االربعين - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 85985    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق الخميسي محمد رزق سالي -  201

  البحر شارع - حماد عبدالسالم عزت/   ملك - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النصر ابو السالم عبد الدين فخر محمد -  202

  والده/  ملك 17 المجاوره الثالث الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلي اسماعيل اسماعيل منصور -  203

  البيلي اسماعيل اسماعيل عبده/  ملك - السرو تفيش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زنو محمود محمد محمد -  204

  السايس السيد ابراهيم محمد/  ملك الصاعده الماصوره شارع دمياط منيه - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وسىم عثمان حمدي محمد -  205

 بالط محمد السعيد امبابي/  ملك - مول جراند سيتي 17 رقم محل 42 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

  جمعه ابراهيم حامد ومصطفى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 80280    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، البرعي صبري السيد غاده -  206

 الدين حسام السيد عبدالعظيم السيد/  بملك - العزب ارض سعد كفر بندر ،:   الـتأشير

،  وانالعن تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عامر مطاوع راضي هاجر -  207

 حواس صالح حمدي زياد/  ملك - فارسكور - العبيديه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 50756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان التابعي طلعت محمد محمد -  208

 23 رقم الصناعية شةالور 53 رقم الهنجر الالثاث الجديدة الصناعية المنطقة شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 50756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان التابعي طلعت محمد محمد -  209

  الروضي حسن اسماعيل محمد/  ملك - كركر موبليات خلف - جريبة شط ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين حسام السيد العظيم عبد السيد حسام -  210

  والده/  ملك العزب ارض - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهدى ابو فهيم علي محمد -  211

  الهدى ابو علي فهيم علي/  ملك شرباص ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 81696    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجي السعيد محمد عال -  212

  الرحمن عبد محمد ناصر/  ملك - شرمساح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 37062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  عوض ابو عبده  توفيق -  213

   بملكه 26،25 رقم ورشه 53 الهنجر - االثاث مدينه - شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 37062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  عوض ابو عبده  توفيق -  214

   بملكه التل شارع رجالب عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 37062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابو سليمان عبده توفيق -  215

   بملكه 26،25 رقم ورشه 53 الهنجر - االثاث مدينه - شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 37062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابو سليمان عبده توفيق -  216

   بملكه التل شارع البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 50756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان التابعي طلعت محمد محمد -  217

  الروضي حسن اسماعيل محمد/  ملك ركرك موبليات خلف - جريبه شط ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرقي الباسط عبد يحيى هبه -  218

  السعود ابو ابراهيم محمد فتحي/  ملك عفان بن عثمان شارع - السنانيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات علي يونس سعد محمد -  219

  تعيلب سعد الدين عصام/  ملك - الموقف مقابل الصفا مستشفى بجوار - السنانيه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العصفوري سعد مسعد محمد -  220

  ابراهيم محمد العياشي مسعد طه/  ملك اكتوبر 6 مدرسه بجوار المنتزه مساكن طلعت شارع - االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبي الحسيني حمدي ياسمين -  221

 الكفراوي السيد محمد عطيات/  ملك - السوق عزبه - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 37062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابو سليمان عبده توفيق -  222

  بملكه - التل شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94268    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برنس محمد عبده محمد -  223

  ابراهيم محمد محمد خيري/  ملك 3 عزبه - سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابراهيم ممدوح نرمين -  224

 ابراهيم علي ابراهيم ممدوح/  ملك - البطيخ كفر - الركابيه البطيخ كفر كزمر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي ابو رزق كمال ايهاب -  225

  بملكه - القبليه االبراهيميه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منعبدالمؤ ابراهيم محمد محمد -  226

 طلبه السيد علي فايزه/  ملك - القصبي سعد عزبه - سعد كفر تفتيش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  انالعنو تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 94264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولي محمد محمد احمد -  227

  الخولي احمد محمد محمد/  ملك - البحريه السعديه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 93684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السالم عبد محمود حسام -  228

 النجار محمد احمد السيد/  بملك - سعد كفر شحاته كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 77963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرايدي جاد السعيد محمد سعيدال -  229

 بملكه - 52 هنجر 25 ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان لتعدي تم 20190317 تاريخ وفي 94277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه عبدالمجيد السيد عبدالعزيز -  230

 عبدربه السيد الزهراء فاطمه/  ملك - فارسكور العطوي ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 94281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوارث احمد فتحي احمد -  231

 الكردي عطيه عطيه تهاني/  ملك - سعد كفر التوفيقيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 94270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشعل السيد حمدي رجائي نبيل -  232

 عبدالفتاح نيازي ربيع محمد/  ملك - عبدهللا الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 ريختا وفي 94269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنور عطيه محمد عبدالنبي -  233

 عبدالهادي رجب محمد اشرف/  ملك - الثالثه المجاوره االول الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 76619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار الرحمن عبد الغريب احمد وليد -  234

 عمر علي هاني عمر/  ملك ط بلوك 11 قطعه الصناعيه المنطقه - الجديده دمياط ، :  الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 94271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنباطي ابراهيم حمزه ايمن محمد احمد -  235

 محمد محمد انتصار/  ملك - االرضي دورال مكرر 5 عشه 18 شارع االولى المنطقه البر راس ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 اللبان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 72422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبهان الشربيني محمود عالء -  236

  القصبي ابراهيم محمد محمد/  ملك المجلس شارع سعد كفر ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 64628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد احمد السيد السعيد رافت -  237

  بملكه - البطيخ كفر. م - الهواشم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 73641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداودي الداودي محمد محمد -  238

  الجيوشي محمد محمد محمد/  ملك السنترال شارع اخر - فارسكور - هالروض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 73641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداودي الداودي محمد محمد -  239

 الجيوشي محمد محمد محمد/  ملك السنترال شارع اخر - فارسكور - الروضه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 94275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين علي السيد محمد -  240

 علي علي الدين خير/  ملك - 1 منزل 25/34 قطعه الكفراوي هللا حسب شارع 4 مجاوره 2 الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 االصيل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 64628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد احمد السيد السعيد رافت -  241

 بملكه - البطيخ كفر. م - الهواشم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 94272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان سالم محمد السيد -  242

 سرحان سالم علي صالح مدحت/  ملك - سرحان عزبه البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 72422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبهان الشربيني محمود عالء -  243

 القصبي ابراهيم محمد محمد/  ملك المجلس شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 88044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو يالمعاط ابو السيد مي -  244

 رمضان الصياد مصطفى سمسم/  ملك الصياد حضانه بجوار سديد الشيخ - السنانيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 74960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان سليمان سالم السيد -  245

 ( االخر الرئيسي المحل الغاء تم)  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 74960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان سليمان سالم السيد -  246

 لكهبم 3 رقم محل 74 رقم قطعه المركزيه المنطقه الجديده دمياط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 94279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المندراوي محروس السيد رضا -  247

 المندراوي السيد رضا عادل/  ملك - جمصه - دمياط الدولي الطريق ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 94273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي مسعد عبدالمنعم عمرو -  248

 سرحان سالم علي صالح مدحت/  ملك - سرحان عزبه الرياض البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 77963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرايدي جاد السعيد محمد السعيد -  249

  بملكه - 52 عنجر 25 ورشه - شطا ،   :الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 88044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو المعاطي ابو السيد مي -  250

  رمضان الصياد مصطفى سمسم/  ملك الصياد حضانه بجوار سديد الشيخ - السنانيه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 76619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار الرحمن عبد الغريب احمد وليد -  251

 عمر علي هاني عمر/  ملك ط بلوك 11 قطعه الصناعيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 94280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المندراوي السيد رضا عادل -  252

  البطيخ كفر. م المندراوي محروس السيد رضا/  ملك - اللضامين - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 94278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبهان صادق فتحي محمد -  253

 موسى ابو حسن محمد وليد/  ملك - قيهالتوفي ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 94276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني علي محمد محمود علي محمود -  254

 رزه حسن عاشور اسامه/  ملك - سالم عزبه البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 94293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغبي مدمح محمد فاطمه -  255

  الجندي محمد محمد هناء/  ملك االبتدائيه مدرسه بجوار - العطوي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان عديلت تم 20190317 تاريخ وفي 94274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفوال ابراهيم ماهر احمد -  256

 كمال ومحمد عنتر سعد احمد رضا/  ملك قريش ابو مسجد امام السقعان حسن بجوار - زاهر فكري شارع - ثان قسم ،:   الـتأشير

  عنتر سعد

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 94282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح المعطي عبد مسعد عال -  257

  ابراهيم احمد الستار عبد ابراهيم/  ملك - القبليه االبراهيميه ،:   تأشيرالـ وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 93354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طريه حسن غازي كريم -  258

 طريه حسن غازي كريم/  ملك  فارسكور- البراشيه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 94296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاويش احمد لدسوقيا ابراهيم محمد -  259

  صالح ابو الشحات احمد/  ملك - الغاب كفر ،:   الـتأشير وصف، 

،  وانالعن تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 94284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه الحسيني ابراهيم عمرو -  260

 والده/  ملك باريس صالون بجوار - سعد كفر بندر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 80569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الشربيني الشحات محمد -  261

 ( االخر الرئيسي المحل الغاء تم)  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 56365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر لمقصودا عبد المولى عبد ماهر -  262

 علي محمد محفوظ محمد/  ملك - العبيديه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 92976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد احمد السيد -  263

 وفاكهه خضار حفظ ثالجه - سليمان محمد احمد السيد/  بملك الجمهوريه شارع من المتفرع الدين صالح شارع ،:   يرالـتأش

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 94307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوصيف ابراهيم فهيم حموده جمال -  264

  شرف ابراهيم براهيما ابراهيم - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 94297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحي عبد ماهر احمد -  265

  هاشم علي جالل محمد/  ملك الدولي الطريق - الرياض - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 94285    برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوي شحاته سعد احمد -  266

  العوادلي عبده يوسف رزق/  ملك الجسر غيط - النصارى غيط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 94289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق فهمي محمد محمد -  267

 عوض كمال ايمان/  ملك - التموين مكتب بجوار - هالعبيدي ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 94295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخميسي محمد محمد صابرين -  268
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 94294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكناني محمد صابر هيام -  277

  الكناني محمد محمد صابر تامر / ملك - الناصريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 94315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سخسوخ السيد حسن نفين -  278

 سخسوخ السيد حسن تامر/  ملك - الحربي الشارع رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 81513    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش السيد عوض هاني -  279

 حشيش عوض امين/  ملك - البصارطه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 94305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الدين محي حسن حسن -  280

 هللا نعمة ابراهيم ابراهيم اسماعيل/  ملك - غالب ابو ميت ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 94302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان حسن ابراهيم فتحي محمد -  281
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 79583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه توفيق رزق محمود -  299

  الصمد عبد محمد عطا سلوى/  ملك 68/13 قطعه الثالثه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 94299    برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، المناوي ذكي محمد مسلم -  300
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،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 94311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا احمد محمد السعيد ياسر -  301
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 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 81513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش السيد عوض هاني -  303

  بملكه - 46 رقم بالهنجر 27 رقم ورشه شطا بناحيه لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 94308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوي عبده جاد محمد ادهم -  304

 زغلول خليل اسالم/  ملك - اللوزي مدرسه امام سرور ميدان اول مقس ،:   الـتأشير وصف
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 احمد علي فوزي حماده/  ملك - الوسطاني - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 52 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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  هللا عبد حنفي الظوغلي عالء/  ملك

 وصف،  عنوانال تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيالنى السيد محمد  اشرف -  308
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،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 94322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالجابر رمضان ربيع -  312

 العوادلي فوزي سالم/  ملك - المشروعات تنميه جمعيه شارع المدرسه كوبري - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف
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  غرابيل عطيه الحميد عبد الفتاح عبد/  ملك عدوي ابو - الوسطاني ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 94159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناني محمد مصطفي محمد محمد -  317

 بازيد مقبل عبدالوهاب ندى/  ملك 7 عزبه - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 94338    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، زياده ابو عبدالسالم احمد الدين صالح -  318

 الحلو المرسي عبده عبده/  ملك - االداريه الرقابه خلف الشعراء ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 94320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القشاوي يوسف يوسف عبدالرحمن -  319

 القشاوي يوسف يوسف عبده/  ملك - السرو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 94323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بهجت العظيم عبد بهجت -  320

  شلبي حسن واحمد اشرف/  ملك مصر بنك شارع 8 عقار - سعد كفر تفتيش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيالني السيد محمد اشرف -  321

  بملكه - 13 رقم محل القديم العمومي السوق شارع - البر راس ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 81004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف سادات محروس محمد -  322
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 53 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 81004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف سادات محروس محمد -  324

 كافتيريا - المدينه مجلس ملك - العائالت شاطئ البر راس ،:   الـتأشير وصف
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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  سليم عيسى محمد زهران/  ملك - المنازله كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 76583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الفتاح عبد احمد شريف -  385

  شهاب هللا عبد صبري محمد/  ملك - التوفيقيه ،:   تأشيرالـ وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 94369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعطايا يوسف نبيل محمد -  386

 ابوعطايا يوسف نبيل/  ملك - بورسعيد طريق اول قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 68566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد رالنو عبد محمد النور عبد -  387

 بملكه - 45 هنجر 30 ورشه االثاث مدينه - شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 92104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود سليمان عبده جالل نشوى -  388

  الهدى ابو السيد اشرف/  ملك بورسعيد شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 94363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي ابو محمد عوض ماهر -  389

  فارس الحي عبد الحي عبد عاطف/  ملك - العرب كفر ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190325 تاريخ وفي 94380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سمره السعيد الدياسطي طلعت رضا)  3 سمره ابو -  390

 سمره السعيد الدياسطي طلعت/  ملك - فارسكور - 9 عزبه ورزوق كرم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 87056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي محمد محمد محمد كريم -  391

  بملكه - 45 رقم هنجر 12 رقم ورشه - االثاث مدينه - شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 94377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربري ابراهيم نعيم هاله -  392

 بملكها 51 هنجر 19 ورشه ثاثاال مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 94388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمود محمد طالل الوليد)  والتصدير لالستيراد الوليد مؤسسه -  393

 وائل/  ملك بي اي سي بنك اعلى 92 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190325

  الدسوقي ابراهيم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 63836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي محمد محمد محمد محمد -  394

  بملكه - الجديده الصناعيه المنطقه االثاث مدينه 45 رقم بالهنجر 11 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 94382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا ابراهيم محمد امير -  395

 ندا مسعد ابراهيم محمد/  ملك - موسى محمود شارع الحربي الشارع رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 94385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض بدر عبداللطيف احمد -  396

 وهبه احمد عبدالمنعم علي/  ملك - الجديده السكه درغام الشيخ ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 94384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابو حسن محمد محمد -  397

 الشحات فرحات عبدالحفيظ فكري/  كمل - 35 قطعه اولى مرحله المركزيه الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 94386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه حسن علي محمد -  398

 معروف مختار مسعد/  ملك - الجديده السكه شارع درغام الشيخ ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 94390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر الدسوقي محفوظ ابراهيم -  399

 علي محمد عبدالحميد رضا/  ملك - العرب كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 94373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان متولي محمد فاطمه -  400

 عبده بدر الفتوح ابو السيد/  ملك - الجديد المجلس البطيخشارع كفر - بطيخال كفر مركز ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 82786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السلسيلى المتولى فوزى صباح -  401

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 94387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لجيارا عبدهللا عيد محمد محمد -  402

 والده ملك - عارف عبدالسالم شارع ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 94048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل الحميد عبد السيد الحميد عبد -  403

 حسين خليل عبدالحميد السيد/  بملك - سعد كفر - البدراوي قريه ،:   الـتأشير صفو

 تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 92802    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحكش محمد مصطفى محمد مصطفى -  404

 الصياد مابراهي محسن ورثه ملك القديم البر راس طريق - السنانيه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 63836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي محمد محمد محمد محمد -  405

  بملكه - الجديده الصناعيه المنطقه االثاث مدينه - 45 رقم بالهنجر 11 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 94376    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، الهاللي نصر صبري صالح احمد -  406

 سالم عبدالعزيز السيد رمضان/  ملك - 8/43 قطعه 3 مجاوره 2 حي الصعيدي شارع الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ فيو 94374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاللي عبدالقادر سعد محمد عبدالقادر -  407

 محمد عبدالشافي احمد/  ملك - فارسكور - الحوراني ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 94375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني عبدربه محمد بسام -  408

 عبدالباقي نصحي نصر/  ملك - 48/43 قطعه 3 مجاوره 4 حي الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 94378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرب عبده زكريا عمرو -  409

 عبدالوهاب احمد هاشم ام/  ملك - الجالء شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 68476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد حسن جمال محمد -  410

 ( تعديل)  اسماعيل حسن علي/  ملك - والي مسجد بجوار مجاهد الشيخ حوض - بورسعيد طريق ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 94379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سمره السعيد الدياسطي طلعت محمد)  للنقل سمره ابو -  411

 سمره السعيد الدياسطي طلعت/  ملك - ورزوق كرم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190325



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 70955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراهم حامد السيد السيد -  412

  والده لكبم النيل كورنيش زغلول سعد شارع 151 رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 68939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النماس عبده السيد عبده -  413

  البالستيك روالت وقص تقطيع ورشه - البسيوني شحاته محمد المتولي/  ملك - السياله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 94383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيته سليمان عبده محرز ابراهيم -  414

 الريالي وبديعه بخيته محرز وفاطمه وعبدهللا ومحمد هشام/  ملك - المأمون شارع الشبطاني اول قسم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 اريخت وفي 94389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان مقبل عبدالمنعم حلمي سمر -  415

 سلمان مقبل عبدالمنعم حلمي/  ملك - البحر شارع - دقهله ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 68939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النماس عبده السيد عبده -  416

 البسيوني شحاته محمد المتولي/  ملك - السياله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 94391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللضام محمود حسني محمد -  417

 الحضري ابراهيم السيد/  ملك - البساتين قريه - البطيخ كفر البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 87056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي محمد محمد محمد كريم -  418

  بملكه - 45 رقم هنجر 12 رقم ورشه االثاث مدينه شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعي صبري حسين شيرين -  419

  مصطفى احمد السيد صالح/  ملك 28 عزبه - سعد فرك ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار طه جمال محمد -  420

  والده/  ملك زاهر فكري شارع - رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيسي احمد محمد حسام -  421

  والده/  ملك الغزناوي مسجد بجوار - االول سيتي شارع - رابع قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن ايمن محمد محمد -  422

  فوده الشرباصي ابراهيم مجدي/  ملك المغالوي عبده بجوار - بورسعيد طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه عجمي رزق صالح -  423

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

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيالني السيد حسنين السادات -  424

  والده/  ملك 63 شارع - البر راس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي عبده السيد محمد -  425

  حجاز محمد السعيد احمد محمد/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب توفيق الحليم عبد السيد -  426

  العطا ابو احمد ابراهيم عبده/  ملك الشرباصي من متفرع قالفارو شارع - الشرباصي شارع - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 85910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير عبده محمد سامي -  427

 البربير عبده محمد عبده/  بملك - االيمان مجمع بجوار السياله ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عباس السيد السيد -  428

  العيوطي علي علي جميله/  ملك مايلو قهوه خلف ادم مسجد امام - جريبه شط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين سعد محمد محمد -  429

  شطا رضا محمد طارق/  ملك الهضمي الجهاز بجوار - االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالليه عوضين احمد محمد -  430

  شالطه صالح عزت علي/  ملك - موميالع السياله طريق - السياله ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معين وهبه وهبه عمرو -  431

  حسن محمد حسن ايمان/  ملك - للزجاج االمبراطور بجوار - العنانيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94411    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، زيد محمد صادق شعبان احمد -  432

  سالمه الشربيني احمد زكريا احمد/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان سليمان سلمي السيد -  433

  الرمادي محمد مصطفى محمد/  ملك 189 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ، :  الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد ابو حسان رزق محمد -  434

  العال عبد محمد مصطفى ناصر/  ملك السنترال خلف - الكورنيش شارع - رابع قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوي طاهر محمد جالل محمد -  435

  غزل علي محمد ليلى/  ملك اكتوبر 6 صيدليه بجوار - البرج عزبه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 94400    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، عراقي مصطفى النبوي محمد اسامه -  436

  مصطفى النبوي محمد طاهر/  ملك الزفتاوي قهوه بجوار - الملح شط ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد نبيه قاصد فوزيه -  437

  حسن علي خاطر محمد/  ملك - الدين سيف ،:   أشيرالـت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفي محمد ابراهيم سلمى -  438

 الخولي محمود مسعد مسعود السيد/  ملك - موبل بنزينه خلف الشعراء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 69434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراويه احمد السيد احمد -  439

 البشالوي احمد السيد ابراهيم/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير

،  انالعنو تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سحلول ياسين العطا ابو محمد خالد -  440

 والده ملك - النور ومسجد خضر كوبري بجوار النهضه عزب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشري التابعي منصور محمد -  441

 العشري احمد التابعي منصور/  ملك - هنديه ابو ارض ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال محمد ابراهيم شريف -  442

  البطيخ كفر. م الجمال العزيز عبد محمد ابراهيم/  ملك الميناء طريق - البطيخ كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 69434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراوية احمد السيد احمد -  443

  البشالوي احمد السيد ابراهيم/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 87778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب علي يوسف وائل -  444

  بملكه - 14 ورشه 43 هنجر - االثاث مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد زكي عماد -  445

 عوض محمد زكي محمد/  ملك العزب تقسيم - سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربري السعيد السيد محمد -  446

  خليفه ابو محمد زكريا محمد/  ملك للموبليات شامه ابو خلف العيسوي شارع هنديه ابو ارض - ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  وانالعن تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود عبدالسالم سمير هنادي -  447

 داود عبدالسالم السعيد عبدالسالم/  ملك - البطيخ كفر السواحل - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب توفيق محمد احمد -  448

  رجب توفيق محمد محمد/  ملك الرجايبه - الوليد بن خالد شارع - درغام الشيخ ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 47894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجاج العال عبد الجبالي بكر -  449

  االلغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد مصطفى عبده معتز -  450

  موافي جالل محمد كمال/  ملك المدرسه شارع - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار حامد السيد محسن -  451

 والده كمل - الجمهوريه صيدليه امام - النصارى غيط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 89478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باز احمد احمد اسامة -  452

  52 هنجر 14 رقم ورشه شطا بناحيه لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ فيو 94421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر احمد عاطف عصام -  453

  ملكه - الجديده الصناعيه المنطقه 44 رقم بالهنجر 8 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالي السالم عبد السالم عبد عمار -  454

  البطيخ كفر. م هللا عبد الشربيني العربي احمد/  ملك - البطيخ فرك ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد زكي عماد -  455

  عوض محمد زكي محمد/  ملك - العزب تقسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94419    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، سليم الهجرسي علي عصام طارق -  456

  سليم الدسوقي محمد احالم/  ملك - هللا عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 47894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجاج  العال عبد الجبالى بكر -  457

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 87778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب علي يوسف وائل -  458

  بملكه - 14 ورشه 43 هنجر - االثاث مدينه - شطا ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94425    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، عبدالحليم ابوالمعاطي محمد سعديه -  459

 محمد عبدالعظيم محمد/  ملك - مبارك شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان خضر احمد خضر -  460

 خضر عوض السيد امينه/  ملك - سالم جفر عزبه الزرقا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 94418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر عمر احمد خالد -  461

 منتصر سالم الدين عز عمر/  ملك - الحق دعوه مسجد بجوار عبده محمد شارع ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 94432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيونيالب السيد محمد حسين -  462

 شليل علي حسن السيد/  ملك - المعيني شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 94373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان متولي محمد فاطمه -  463

 لبن عباس محمد جابر/  ملك الشباب مركز امام - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 94427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر محمد عزت حسن -  464

  مناديلو صبح احمد/  ملك - االمن مدريه مبنى خلف االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 94426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداجن رزق محمود عاطف حسام -  465

 الداجن رزق محمود عاطف/  ملك - البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 68476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد حسن جمال محمد -  466

  سعد اسماعيل حسن جمال/  ملك - والي مسجد بجوار مجاهد الشيخ حوض - بورسعيد طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 94430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين نجيب عوض وائل -  467

 طه حسن عبدالحميد هاني/  ملك - الصفا مستشفى خلف رالعت ارض السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 91350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطاوع محمد حمودة احمد -  468

 كهبمل - 45 رقم بالهنجر(  14 - 13)  رقم الورشه لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه شطا ناحيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 94433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسي عبدالسالم فتحي شريف -  469

 العباسي مسعد عبدالسالم فتحي/  ملك - درغام الشيخ ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 94434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد سادات محمد -  470

 رجب المتولي محمد سادات/  ملك - الدين عز شارع درغام الشيخ ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 94429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاز محمد سادات محمد محمد -  471

  حجاز محمد سادات محمد / ملك - سعد كفر - غالب ابو ميت ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190328 تاريخ وفي 92722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الدنون مصطفى محمود شيماء)  للتصدير الشيماء -  472

  عطيه ابو احمد جمعه حمزه/  ملك - المحور - هنديه ابو ارض - ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 92722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  الدنون طفىمص محمود شيماء -  473

  عطيه ابو احمد جمعه حمزه/  ملك - المحور - هنديه ابو ارض - ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 يختار وفي 94373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان متولي محمد فاطمه -  474

  لبن عباس محمد جابر/  ملك الشباب مركز امام - السنانيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 94437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبدالسالم كامل محمد امير -  475

 سالمه حسن عبدالسالم فايز/  ملك - جريده ابو - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 94436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد يوسف محمد محمد احمد -  476

 طرابيه اسماعيل سعد اسماعيل احمد/  ملك - درغام الشيخ ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 94435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرجيسي محمد مصطفى محمد -  477

 البرجيسي محمد نصر ناديه/  ملك - درغام الشيخ ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 92722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الدنون مصطفى محمود شيماء)  والمفروشات للمراتب الشيماء -  478

  عطيه ابو احمد جمعه حمزه/  ملك المحور - هنديه ابو ارض - ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف،  نوانالع تعديل تم 20190328

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 94431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش االمام محمد ساره -  479

 السعيد محمد محمد عبدالباسط/  ملك - 12 قطعه 1 المركزيه المنطقه الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190329 تاريخ وفي 90932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحبوب محمد جاد محمود -  480

  عوض محمد عوض حمدي/  ملك - الوسطاني ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 94441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمود محمد ممدوح اسامه -  481

 حموده عبدهللا عبدالوهاب هناء/  ملك - البر راس موقف بجوار بدوي شارع السنانيه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 94446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحر جوده محمد التابعي احمد حسن -  482

 جوده محمد التابعي احمد محمد - رشوان شعبان حنان/  ملك - السوق شارع عبدالمجيد كوبري السنانيه ،:   الـتأشير صفو، 

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 49954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى ابراهيم نصر محمد -  483

 موبليات نجاره ورشه  - بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه 44 رقم ربالهنج 11 رقم ورشه شطا ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 94445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف السالم عبد السالم عبد صابر عبده -  484

  شرف مالسال عبد السالم عبد صابر/  ملك الزرقا - الدين سيف ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 94444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين خليل عبدالحميد السيد -  485

 (  تعديل)  بملكه - البدراوي ،:   الـتأشير

،  العنوان عديلت تم 20190331 تاريخ وفي 91039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرجيسي حسن رزق صالح محمد -  486

 نقل مكتب - والده ملك - حجاجه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 94442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غندر محمد احمد فتحي محمد -  487

 غندر محمد احمد فتحي احمد/  ملك - الغزالني مطعم بجوار الكبير الجامع شارع الشعراء ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 49954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى ابراهيم نصر محمد -  488

 بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه 44 رقم بالهنجر 11 رقم ورشه شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 70132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف محمد عطيه عطيه -  489

  منتصر ابراهيم ابراهيم السعيد/  ملك - الوسطاني ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 94443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زوره الحنفي علي محمد نجيب -  490

 بملكه - 45 هنجر 17 ورشه لالثاث ياطدم مدينه شطا ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 91039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرجيسي حسن رزق صالح محمد -  491

  والده ملك - حجاجه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 ختاري وفي 58078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداودي محمد محمد اشرف -  492

  تقلو خليل الدسوقي منى/  ملك - الروضه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 94448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنو هللا عوض رضا حماده -  493

 بركه الغالي محمود الهام/  ملك - 8/428 قطعه 28 المجاوره الخامس الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 94439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخيال عبدالحميد محمود عبدالحميد احمد -  494

 الخيال عبدالحميد محمود عبدالحميد/  ملك - سعد كفر - الوسطاني ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 94438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق القعبدالخ محمود ايمن -  495

 خميس عبدالخالق عبدالخالق محمود/  ملك - جمصه - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 94440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد التهامي هللا عبد احمد -  496

  الدسوقي الجواد عبد احمد ابراهيم/  ملك 1 عزبه - التوفيقيه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 94447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغني عبدالغني صادق اشرف -  497

 بملكه - السادس الحي 31 اورهمج 3 رقم محل الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 87628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلو السيد المرسي عبد فتوح -  1

 معادن تشكيل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 66239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد محمد محمد عصام -  2

 وريسيفر دش وصيانه بيع

 وصف،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 60831   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو محمد السيد فتحى محمد -  3

 عقاري وتسويق استثمار:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 90774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جداره مصطفى الرحمن عبد محمود -  4

 والتصدير:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 73572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيعم عبده حسن اشرف -  5

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 59779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشي كامل حسن محمد -  6

 االستيراد الغاء

 وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 65138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى العابدين زين وجدى احمد -  7

 اسماك توريدات:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 73469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيار عيد محمد محمد احمد -  8

 وتصدير موبليات تجاره ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 77558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمود الفتاح عبد محمد -  9

 عامه مقاوالت على قاصر النشاط ليصبح الرخام ورشه الغاء:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 79259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل زيد ابو محمد شريف -  10

 محمول واجهزه مستلزمات بيع:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 78736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكرداوي سيدال فتحي محمد محمد -  11

 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد مكتب النشاط واصبح االخشاب تجاره نشاط الغاء:  التأشير وصف

 6 المجموعه من 36

 وصف،  النشاط تعديل تم20190307 تاريخ وفي 93104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه السيد السعيد ود مالك -  12

 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في والتصدير االستيراد النشاط واصبح بالجمله الطباعه ورق تجاره نشاط عن التوقف:  التأشير

 6 المجموعه من 36 والفقره

،  النشاط تعديل تم20190307 تاريخ وفي 62503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريدي شعبان العال عبد العال عبد -  13

 سفن وتموين بحريه توريدات:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 85786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى علي شكري محمد -  14

 السيارات لتجاره معرض:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 91728   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلبول السيد السيد جمال -  15

 حلويات تجاره و صناعه

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 92121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيف علي السعيد علي -  16

 حكوميه ومقاوالت

 وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 87239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبسي شعبان محمد محمد -  17

 فقط التصدير على قاصر ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 85764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فشور السيد جابر جابر -  18

 اثاث تصنيعو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 43421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معيط عبده محمد زكريا -  19

 كهربائيه ادوات تجاره

 النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 74642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحر حسن محمود رمزي محمد محمود -  20

 فقط تصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير صفو، 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 56077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر محمد السيد رضا -  21

 صناعيه ورشه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 61577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليف حسن محمد مجاهد -  22

 بناء مواد وتوريد مقاوالت النشاط ليصبح والتصدير االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 61717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد عبده محمد ابراهيم -  23

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 65473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويلى الحافظ عبد الحميد عبد رقطا -  24

 فقط جمركي تخليص ليصبح والتصدير االستيراد نشاد الغاء تم:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 93761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد السادات ابو كمال علي هاجر -  25

 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير االستيراد ليصبح بالجمله طباعه ورق تجاره نشاط الغاء تم:  التأشير وصف

 6 المجموعه من 36

 وصف،  نشاطال تعديل تم20190313 تاريخ وفي 45613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكفراوى النادى جاد محمد -  26

 والتصدير سيارات تجاره لصبح االستيراد نشاط الغاء:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 59131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السؤالى السيد احمد البيومى -  27

 فقط تصدير واصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 92379   برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، عيد محمد الهادي عبد طاهر -  28

 والتصدير والبالستيك والورق فويل االلومنيوم من والتغليف التعبئه منتجات لتصنيع مصنع:  التأشير

 وصف،  اطالنش تعديل تم20190313 تاريخ وفي 84563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدني حسن محمد رضا -  29

 موبليات وزخرفة حفر:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 93212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابو العشماوي محمد محمد محمد -  30

 زراعيه ومخصبات واسمده:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 54127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى حموده السيد مجدى -  31

 داخلي شحن مكتب:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 80575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد الوهاب عبد حسن محمد -  32

 مجمده لحوم وتوزيع وتعبئه:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 77899   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو حسن محمد جمال مصطفى -  33

 بناء ومواد سيارات غيار وقطع سباكه وادوات وكابالت كهرباء وتوريدات:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 73520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحر محمد عثمان احمد -  34

 موبليات صناعه شهور:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 63388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى التواب عبد حسنين عصام -  35

 وعقارات تصدير مكتب:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 65 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف ، النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 74960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان سليمان سالم السيد -  36

 مقاوالت مكتب:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 70996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعي احمد طه شهيره -  37

 بالجمله بقاله

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 66411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات محمد مصباح عزة -  38

 جاهزه مالبس تجاره:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 79583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه توفيق رزق محمود -  39

 العامه المقاوالت:  التأشير

 وصف،  طالنشا تعديل تم20190319 تاريخ وفي 69739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم محمود السيد محمود -  40

 فقط العموميه المقاوالت ليصبح والتصدير االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 80561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدي بدير محمد احمد -  41

 اراضي واستصالح ونقل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 36195   برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، عسيلي عثمان محمد محمد محمد -  42

 ( قدم كره)  رياضيه خدمات:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 56672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيف مصطفى اللطيف عبد ابراهيم -  43

 ادويه تجاره و:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 84407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيري الستار عبد يسام عوض محمود -  44

 وحكوميه عامه مقاوالت مكتب على قاصر واصبح- الموبليات تجاره نشاط عن التوقف:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 66232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب درويش خليل درويش -  45

 بتروليه زيوت تجاره و:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 80601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو حسين السعيد احمد -  46

 وتصدير نقل مكتب:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 81960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد السعيد السعيد احمد -  47

 التكييف اجهزه وتركيب تجاره:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 90046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج الخالق عبد محمد محمد -  48

 ( تعديل)  وجرانيت رخام تجاره:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 88817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي توحالف ابو مختار احمد -  49

 رياضي وتسويق:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 90453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد المجيد عبد القادر عبد محمود -  50

 يدوي الطعام يوتز وتعبئة تجارة:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 69509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب الحنفى التواب عبد زغلول -  51

 نجاره ورشه:  التأشير وصف

 صفو،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 73371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدالي مصطفى محمد مصطفى -  52

 فقط تصدير النشاط اصبح:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 89264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد منير الدين حسام محمد -  53

 سيارات خدمه ومركز زيوت تجاره:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 66 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 91230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  العامه للمقاوالت سليم)  سليم اسالم -  54

 حكوميه وتوريدات:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 54779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشي زكي ابراهيم السيد -  55

 االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94289   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، مرزوق فهمي محمد محمد -  56

 غذائيه مواد وتوزيع تجاره:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 64011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد ابراهيم احمد محمد -  57

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء

،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 63836   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي محمد محمد محمد محمد -  58

 فقط الموبليات تجاره ليصبح والتصدير االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 45225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه  ابو محمد  محمد فريد  مختار -  59

 تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 69218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشبيشي قاسم محمد صالح محمد -  60

 والمقاوالت 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في والتصدير االستيراد النشاط اصبح:  التأشير وصف

 الحكوميه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 87056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي محمد محمد محمد كريم -  61

 فقط موبليات تجاره ليصبح والتصدير االستيراد نشاط الغاء:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 78939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان محمد زيد ابو السيد محمد -  62

 والمراجعه والتفتيش والقبانه الوزن واعمال:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 93819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام محمد االمام محسن -  63

 ودواجن مجمده لحوم محل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 83865   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي احمد ابراهيم محمد -  64

 موبليات صناعه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 82824   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرب الدمرداش الهجرسى عادل -  65

 ومفروشات ومعدات سيارات غيار وقطع ومجمدات غذائيه ومواد بناء دموا وتوريد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 73914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهيري المغاوري هللا عبد جمال -  66

 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير واستيراد الجلد من مدرسيه وشنط احذيه تصنيع النشاط اصبح:  التأشير

 6 المجموعه من

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 90046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج الخالق عبد محمد محمد -  67

 وجرانيت رخام وتصنيع تجاره:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 93605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان فهمي الحليم عبد باهي -  68

 مجمده لحوم وتجاره:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 89478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باز احمد احمد اسامة -  69

 موبليات صناعه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 44680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبهان الرحمن عبد طاهر حازم -  70

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 67 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 73676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغي محمد محمد محمد احمد -  71

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190329 تاريخ وفي 90932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحبوب محمد جاد محمود -  72

 وعطاره محمصه:  التأشير

 تاريخ وفي 93415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  العامه للمقاوالت العمران)  عمران محمد عبدالسالم محمد -  73

 السباكه وادوات المكتبيه واالدوات واالحبار المفروشات في والتوريدات:  رالتأشي وصف،  النشاط تعديل تم20190331

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفي محمد ابراهيم سلمى -  1

 خاص: رالتأشي

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 69434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراويه احمد السيد احمد -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سحلول ياسين العطا ابو محمد خالد -  3

 صخا: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 87056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي محمد محمد محمد كريم -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربري ابراهيم نعيم هاله -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزنقراني محمد حافظ مهدي -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعطايا يوسف نبيل محمد -  7

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 68566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد النور عبد محمد النور عبد -  8

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبه الشربيني الدين عالء مصطفى -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكناني محمد صابر مهيا -  10

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شولح محمد طه حبيبه -  11

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ارسكوريالف محمد مصطفي دينا -  12

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 68 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 94265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمؤمن ابراهيم محمد محمد -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 94264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولي محمد محمد احمد -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حراز محمد السعيد فاطمه -  15

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 94167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البجالتي السيد صالح ابو الشحات حسني -  16

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 94170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد جالل نادر -  17

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 94156   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، مأمون امين محمد ايمن -  18

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سخسوخ السيد حسن نفين -  19

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 81513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش السيد عوض هاني -  20

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم الحسنين السيد فهمي ياسر -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 اريخت وفي 94334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب محمد موسي خالد -  22

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 94388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمود محمد طالل الوليد)  والتصدير لالستيراد الوليد مؤسسه -  23

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 94443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زوره الحنفي علي محمد نجيب -  24

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشري التابعي منصور محمد -  25

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94415   برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، الجمال محمد ابراهيم شريف -  26

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان سليمان سلمي السيد -  27

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94372   برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، اتربي العنين ابو مصطفى محمود احمد -  28

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد محمد عبده عيد السعيد -  29

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاللي الرازق عبد فتحي محمد -  30

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 69 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف اسعد زكي ايه -  31

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ فيو 94176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهنساوي عبدالرحمن فوزي اميره -  32

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر مجاهد محمد علي محمد -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 94253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابراهيم ممدوح نرمين -  34

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 94254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي ابو رزق كمال ايهاب -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع يلتعد تم20190314 تاريخ وفي 94268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برنس محمد عبده محمد -  36

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 94223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد عبده محمد مصطفى -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  لشركةا نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 94164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولي عطيه عطيه حماده -  38

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 94162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد مسعود هاله -  39

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان حسن ابراهيم فتحي محمد -  40

 خاص: التأشير فوص

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود السالم عبد سمير ياسر -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 94215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدني السيد مجدي تامر -  42

 خاص: رالتأشي

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 94217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد عبدالتواب اشرف -  43

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 94444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين خليل عبدالحميد السيد -  44

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 94338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده ابو عبدالسالم احمد الدين صالح -  45

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناتي محمد السيد احمد -  46

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود عبدالسالم سمير هنادي -  47

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب توفيق محمد احمد -  48

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 70 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابو حسن حمدم محمد -  49

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه حسن علي محمد -  50

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر يالدسوق محفوظ ابراهيم -  51

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين عز احمد رشاد بكري اسامه -  52

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لجابريا علي شحاته عمر عمرو -  53

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رباع السيد محمد عطا صالح -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94291   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، محمدين محمد احمد محمد -  55

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 94186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود يسري عوض بهجت -  56

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 94256   برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، القصبي الحسيني حمدي ياسمين -  57

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 94226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد زكي محمد احمد احمد -  58

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 61705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زناتي العال عبد الحميد عبد العال عبد -  59

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 94159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عناني محمد مصطفي محمد محمد -  60

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 94150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ونس العزيز عبد نبيل احمد بسمه -  61

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى ابراهيم محمد المنعم عبد خالد -  62

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 94324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه مؤنس الرازق عبد وفاء -  63

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسن هنداوي حسن -  64

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 94210   برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، عيد المقصود عبد شوقي احمد -  65

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 94214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط السيد علي مصطفى سامي -  66

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 71 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحجوب الحميد عبد الحميد عبد شريهان -  67

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 94432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني السيد محمد حسين -  68

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 94447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغني عبدالغني صادق اشرف -  69

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بزيد محمد اسماعيل محمد -  70

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر عمر احمد خالد -  71

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيته سليمان عبده محرز ابراهيم -  72

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان مقبل عبدالمنعم حلمي سمر -  73

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصده زكي رمزي طاهر رمزي -  74

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ يوف 92104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود سليمان عبده جالل نشوى -  75

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94284   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه الحسيني ابراهيم عمرو -  76

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغبي محمد محمد فاطمه -  77

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 94187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زوره علي الفتاح عبد سعيد الفتاح عبد -  78

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 94178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الباز امير معتصم -  79

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشخيبي المطلب عبد محمد احمد -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل مت20190314 تاريخ وفي 94258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زنو محمود محمد محمد -  81

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 94263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلي اسماعيل اسماعيل منصور -  82

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 94229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الحديدي الحديدي زكريا محمد -  83

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 94157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طارق محمد النظير عبد هناء -  84

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 72 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  الشركة وعن تعديل تم20190304 تاريخ وفي 94152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البش احمد احمد دينا -  85

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوي عبده جاد محمد ادهم -  86

 خاص: التأشير وصف

،  كةالشر نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش سعد اسماعيل محمد -  87

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 94212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر الغريب نادر سامح -  88

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 94433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسي عبدالسالم فتحي شريف -  89

 خاص: التأشير فوص

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 94434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد سادات محمد -  90

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر محمد محمد محمد -  91

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بلطه حسن جمال جمال -  92

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدعدع خليل خليل احمد احمد -  93

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم الشرباصي نعمان يسام محمد -  94

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيار عبدهللا عيد محمد محمد -  95

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب توفيق الحليم بدع السيد -  96

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 93309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قشطه السعيد السيد ابراهيم السيد -  97

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 76619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار الرحمن عبد الغريب احمد وليد -  98

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94280   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المندراوي السيد رضا عادل -  99

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكحكي طاهر جالل محمد عتطل -  100

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 88044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو المعاطي ابو السيد مي -  101

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 94225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك علي الحميد عبد محمد ميرفت -  102

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 73 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 94147   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز السيد محمد السيد ايمان -  103

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 94148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه توفيق خالد احمد -  104

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 94317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام حسن صبري مها -  105

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدنجاوي الخضري محمد مابراهي طارق -  106

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدوش حسن ابراهيم محمد -  107

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 94439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخيال عبدالحميد محمود لحميدعبدا احمد -  108

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد حسن هشام احمد -  109

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيسي احمد محمد سامح -  110

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم الهجرسي علي عصام طارق -  111

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 94427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر محمد عزت حسن -  112

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 94379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سمره السعيد الدياسطي طلعت محمد)  للنقل سمره ابو -  113

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه حلمي محسن كريم -  114

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا لطفي عبدالحليم محمد -  115

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 94189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السؤالي ابراهيم كامل عصام -  116

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبهان صادق فتحي محمد -  117

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 94179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد دمحم طلعت يسريه -  118

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد اللطيف عبد ابراهيم صالح -  119

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 94266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين حسام السيد العظيم عبد السيد حسام -  120

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 74 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 94262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهدى ابو فهيم علي محمد -  121

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر عبدالمجيد داحم رشا -  122

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 94222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االجدر الدسوقي انور هدير -  123

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 91844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحصري الباز محمد شروق -  124

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 94169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فايز احمد -  125

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 58118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابي حسن حسن الشبراوي محمد -  126

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 94144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد عبدالحليم مصباح -  127

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى فوزي فوزي احمد -  128

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 85631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات الحسيني الحسيني عماد -  129

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه علي رجب محمد -  130

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 94211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعرب عبده راغب السعيد -  131

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 94438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق عبدالخالق محمود ايمن -  132

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 87778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب علي يوسف وائل -  133

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94425   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم ابوالمعاطي محمد سعديه -  134

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار طه جمال محمد -  135

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 94180   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، العماله وتوريد للرحالت الباز -  136

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االتربي عبدالمجيد محمد حاتم -  137

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار جمعه كمال كمال احمد -  138

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 75 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده محمد محمد اللطيف عبد فوزي انور -  139

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني علي محمد محمود علي محمود -  140

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 94180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  الباز الشحات محمد السيد -  141

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 94184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقدم محمد اللطيف عبد محمد احمد -  142

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران يوسف عبدهللا صالح محمد -  143

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 78724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي مسعد حسن طارق -  144

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 94267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عثمان حمدي محمد -  145

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 94259   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، خليل عامر مطاوع راضي هاجر -  146

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل محمد عبدالنور عبده وائل -  147

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 94166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتيم احمد فتحي ليلي -  148

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 91372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده احمد المعاطي ابو حمدي -  149

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المناوي ذكي محمد مسلم -  150

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا احمد محمد السعيد ياسر -  151

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ يوف 94208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز مسعد عيد محمد -  152

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 94209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد راغب رضا -  153

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه عجمي رزق صالح -  154

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 94448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنو هللا عوض رضا حماده -  155

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل مت20190321 تاريخ وفي 94336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان السعيد سعد الدين سراج ايمان -  156

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 76 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر احمد عاطف عصام -  157

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالي السالم عبد السالم عبد عمار -  158

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني عبدربه محمد بسام -  159

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة وعن تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القوشه محمود محمد محمد -  160

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا جبر عبدالناصر محمد -  161

 خاص: التأشير وصف

،  شركةال نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس هللا جاد جليل فادي -  162

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوي شحاته سعد احمد -  163

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق فهمي محمد محمد -  164

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابو محمد ابراهيم رانيا -  165

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 94257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات علي يونس سعد محمد -  166

 خاص: لتأشيرا وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 94261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرقي الباسط عبد يحيى هبه -  167

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 94322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالجابر رمضان ربيع -  168

 خاص: أشيرالت وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 93761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد السادات ابو كمال علي هاجر -  169

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 94160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالغني فتحي فرج -  170

 خاص: أشيرالت وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 61559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين علي زيد ابو محمود -  171

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 94168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عرفات ذكي احمد -  172

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر ابو محمد محمد ثروت -  173

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 94213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسانين علي عطا احمد -  174

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 77 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 66057   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب عطيه عطيه ماعيلاس محمد -  175

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النصر ابو عبدالقادر مصطفى ابراهيم -  176

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 94373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان متولي محمد فاطمه -  177

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 94440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد التهامي هللا عبد احمد -  178

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والي علي جمال ايمان -  179

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان خضر احمد خضر -  180

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لبرعيا صبري حسين شيرين -  181

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللضام محمود حسني محمد -  182

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94357   برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، القشالن زكي محمد مازن -  183

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 68939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النماس عبده السيد عبده -  184

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 94190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقي محمد عبدالسالم محمد -  185

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح المعطي عبد مسعد عال -  186

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاويش احمد الدسوقي ابراهيم محمد -  187

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 94175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويسي عبدالشافي حسين محمد -  188

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 94238   برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، عبدالرازق محمد مصطفي مصطفي -  189

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 94252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النصر ابو السالم عبد الدين فخر محمد -  190

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94274   برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، الفوال ابراهيم ماهر احمد -  191

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العفني ابراهيم سامي محمد -  192

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 78 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 94224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد شلبي شلبي طارق -  193

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 94161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات طه جمال سامي -  194

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 94145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك النبي عبد ابراهيم رانيا -  195

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهري عبدالمقصود صالح صالح -  196

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبي ابراهيم محمود عادل خالد -  197

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 94216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرقي عبدالشكور نصر محمد -  198

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالطين السيد عبدالناصر ياسر -  199

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان متولي محمد فاطمه -  200

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 94429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاز محمد سادات محمد محمد -  201

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 94445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف السالم عبد السالم عبد صابر عبده -  202

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغني عبدالسالم محمود مصطفي -  203

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربري السعيد السيد محمد -  204

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94396   برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، الرازق عبد عباس السيد السيد -  205

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشكيل ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم -  206

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 43405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السعيد السيد ايمن -  207

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المندراوي محروس السيد رضا -  208

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94295   برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، الخميسي محمد محمد صابرين -  209

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 94177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفالل السالم عبد محمد السالم عبد عماد -  210

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 79 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن راجح علي احمد -  211

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 94255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العصفوري سعد مسعد محمد -  212

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمحسن عبدالفتاح عبدالمحسن طارق -  213

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 تم20190312 تاريخ وفي 94221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شهاب الرحمن عبد علي الرحمن عبد اسامه -  214

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 94163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبدالمعطي ابراهيم -  215

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 94146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق السعيد خليل محمد -  216

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر الوصيف علي معروف -  217

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 94218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمود محمد الدكتور صيدليه)  الخضري محمد محمود محمد -  218

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدايم عبد حمودم محمد عزه -  219

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 94436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد يوسف محمد محمد احمد -  220

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 94446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحر جوده محمد تابعيال احمد حسن -  221

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده امين عبدالمجيد محمد -  222

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد توفيق انيس ايمن -  223

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد محمد صادق شعبان احمد -  224

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 63836   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوي محمد محمد محمد محمد -  225

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا ابراهيم محمد امير -  226

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94401   برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، معين وهبه وهبه عمرو -  227

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 56365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد المولى عبد ماهر -  228

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 80 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نايل محمد احمد الدين عالء محمد -  229

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94248   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبده محمود مروه -  230

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين علي السيد محمد -  231

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 94320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القشاوي يوسف يوسف عبدالرحمن -  232

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 94227   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، قنديل محمد هليل هاشم هشام -  233

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 94158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عريف العزبي طه طه بوسي -  234

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 94172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمود طه علي مسعد -  235

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 94151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو حسن الفتاح عبد حسن -  236

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصله علي محمد محمد -  237

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني علي الرحمن عبد عبده -  238

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 94430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين نجيب عوض وائل -  239

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد زكي عماد -  240

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع لتعدي تم20190321 تاريخ وفي 94341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابو فوزي احمد عمرو -  241

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 94426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداجن رزق محمود عاطف حسام -  242

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  ركةالش نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرب عبده زكريا عمرو -  243

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن ايمن محمد محمد -  244

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض بدر عبداللطيف احمد -  245

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ونس العزيز عبد نبيل احمد بسمه -  246

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 81 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي مسعد عبدالمنعم عمرو -  247

 خاص: التأشير صفو

 الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 77963   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرايدي جاد السعيد محمد السعيد -  248

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيزي السعيد مجدي وائل -  249

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 94182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب ابراهيم عاشور السيد مروه -  250

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 94185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور التابعي احمد وليد -  251

 خاص: التأشير صفو

 نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مصطفى محمد يوسف محمد -  252

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 94140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضبش محمد فتحي مجدي -  253

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 94141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضري احمد احمد وفاء -  254

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 94153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران الوهاب عبد يحيى امل -  255

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم عامر عامر علي -  256

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني اسماعيل السيد محمد نبال -  257

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور التابعي احمد وليد -  258

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو اسماعيل محمد مسعود محمد -  259

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190329 تاريخ وفي 90932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحبوب محمد جاد محمود -  260

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 94437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عبدالسالم كامل محمد امير -  261

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 94441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمود محمد ممدوح اسامه -  262

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين سعد محمد محمد -  263

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالحي ابراهيم محمود وضمع محمود -  264

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 82 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالليه عوضين احمد محمد -  265

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض بدر اللطيفعبد احمد -  266

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد زكي عماد -  267

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لدمسيسيا حسن محمد حسن محمد عمر -  268

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا محمد علي سمير محمد -  269

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94272   برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، سرحان سالم محمد السيد -  270

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شندي صابر رزق ربيع -  271

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي ابراهيم مرسي الرحيم عبد -  272

 خاص: التأشير وصف، 

 تم20190321 تاريخ وفي 94331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  المالحي ابراهيم محمود معوض محمد -  273

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 94220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسطى محمد ابراهيم مجدي -  274

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 61577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليف حسن محمد مجاهد -  275

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 94165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجي بكري محمد سعد جمال -  276

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 86276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد السيد الدين عز محمد -  277

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 94154   برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، الفيومي عبده فوزي طه -  278

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 94155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شاذلي ضيف الرحيم عبد -  279

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 72920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب طه امين رشدي -  280

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 94194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهريجي اللطيف عبد الغفار عبد محمد -  281

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد رمزي محمد امل -  282

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 83 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 94435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرجيسي محمد مصطفى محمد -  283

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 92722   برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ،(  الدنون مصطفى محمود شيماء)  والمفروشات للمراتب الشيماء -  284

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 49954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى ابراهيم نصر محمد -  285

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجالد حسين عالء احمد -  286

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 79357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدي السيد محمد شادي -  287

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 76583   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، اسماعيل الفتاح عبد احمد شريف -  288

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد ابو حسان رزق محمد -  289

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94192   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز اسماعيل علي حسن -  290

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنباطي ابراهيم حمزه ايمن محمد احمد -  291

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 72422   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، نبهان الشربيني محمود عالء -  292

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 64628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد احمد السيد السعيد رافت -  293

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 94138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد فرج محمد حسن محمد -  294

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 94173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السعيد عبدهللا محمد -  295

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعي ابراهيم السيد ايمن -  296

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 73641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداودي الداودي محمد محمد -  297

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 94323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بهجت العظيم عبد بهجت -  298

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 94230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزكي محمد مسعد ماهر -  299

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 يختار وفي 94142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الرفاعي محمد احمد -  300

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 84 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 77485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات مسعد محمد ناجح محمود -  301

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190319 يختار وفي 94310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كركر حسن عبدالعال عوض فاطمه -  302

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدايم عبد محمد علي محمد -  303

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا علي عبدالسالم فهمي سالم -  304

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد محمد شعبان -  305

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 91039   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرجيسي حسن رزق صالح محمد -  306

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار حامد السيد محسن -  307

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة وعن تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي عبده السيد محمد -  308

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد مصطفى عبده معتز -  309

 خاص: التأشير

 وعن تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاللي عبدالقادر سعد محمد عبدالقادر -  310

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 94376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهاللي نصر صبري صالح احمد -  311

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة وعن تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيالني السيد حسنين السادات -  312

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحي عبد ماهر احمد -  313

 خاص: التأشير وصف

 صفو،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشتو شلبي عوض مجدي -  314

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبده محمود منى -  315

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 94321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العناني الشرباصي شعبان معتز -  316

 خاص: يرالتأش وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفي محمد حسن الوهاب عبد -  317

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 69817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تعيلب حسن السيد محمد -  318

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 85 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 63878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي الدين محي الحميد عبد محمد -  319

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 94171   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روميه حمايل عبده يحيى محمد انس -  320

 خاص: يرالتأش وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 94307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوصيف ابراهيم فهيم حموده جمال -  321

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 94219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيعم السيد محمد سامح -  322

 خاص :التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 94428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد نبيه قاصد فوزيه -  323

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 94442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غندر محمد احمد فتحي محمد -  324

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 94345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوي ابراهيم محمد حارس محمود -  325

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 81004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف سادات محروس محمد -  326

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 94363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي ابو محمد عوض ماهر -  327

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 94431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش االمام محمد ساره -  328

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوي طاهر محمد جالل مدمح -  329

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 94400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عراقي مصطفى النبوي محمد اسامه -  330

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 تم20190325 تاريخ وفي 94380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  سمره السعيد الدياسطي طلعت رضا)  3 سمره ابو -  331

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 94188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد احمد محمد عبدهللا -  332

 خاص: أشيرالت وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم طه البسيوني حسام -  333

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه عبدالمجيد السيد عبدالعزيز -  334

 خاص: لتأشيرا وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوارث احمد فتحي احمد -  335

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضري حامد عباس قدري محمد -  336

 خاص: يرالتأش وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 86 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 94181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد هاشم عمرو -  337

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 94240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباري احمد حسانين علي -  338

 صخا: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشعل السيد حمدي رجائي نبيل -  339

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيالني السيد محمد اشرف -  340

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 94228   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه حسن عرفات عمرو -  341

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 94139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العميري محمد ناظم احمد -  342

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 94143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني وهبه ماعيلاس محمد -  343

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 94149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع عبدهللا مصطفى محمد -  344

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 94305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الدين محي حسن حسن -  345

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 94269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنور عطيه محمد عبدالنبي -  346

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره هرانز السعيد محمد -  347

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190310 تاريخ وفي 94206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  البدويهي حسن حسن اماني)  العز ابو مكتبه -  348

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190329 تاريخ وفي 90932   برقم قيده سبق  ، تاجر ، المحبوب محمد جاد محمود -  1

 افراد: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 87 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   A T A للتدريب العربية االكاديمية: الى 90017 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  1

   سعد محمد فتحي محمد: الى 53325 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  2

 وتجاره لالستيراد ايه -ام -زد Z-M-A: الى 81435 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل أشيرالت تم20190304:  تاريخ فى  ،  -  3

   السيارات

   يوجد ال: الى 93524 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190304:  تاريخ فى  ،  -  4

   capital towers العاصمه ابراج: الى 60831 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190304:  تاريخ فى  ،  -  5

   والمقاوالت للهندسه اركا: الى 91195 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190305:  تاريخ فى  ،  -  6

   ينالعن ابو خلف فؤاد السيد محمد: الى 73411 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  7

   موبايل مكه: الى 79259 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  8

   والمقاوالت للتوريدات الرحمه: الى 83372 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190307:  تاريخ فى  ،  -  9

   2 ماريتايم ريدي: الى 62503 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190307:  تاريخ فى  ،  -  10

   Cargo كارجو: الى 80158 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190307:  تاريخ فى  ،  -  11

 (   The Grind)  جريند ذا: الى 86434 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190310:  تاريخ فى  ،  -  12

 الزيني محمد حسني الدين جمال: الى 39773 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190311:  تاريخ فى  ،  -  13

   البري والنقل السيارات وتجاره لالستيراد

   التصديرو لالستيراد topic توبك: الى 94188 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190311:  تاريخ فى  ،  -  14

   العقارات لتجاره الرحمه: الى 87319 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190312:  تاريخ فى  ،  -  15

   الجديده اللواء: الى 68113 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190312:  تاريخ فى  ،  -  16

   والتوريدات للمقاوالت النجاح: الى 61577 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190312:  تاريخ فى  ،  -  17

   والكهربائيه االلكترونيه لالدوات الهنا: الى 90028 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190313:  تاريخ فى  ،  -  18

   Hermano Casa كاسا ايرمانو: الى 89179 برقم يدةالمق الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190313:  تاريخ فى  ،  -  19

   والتوريدات للمقاوالت المصطفى: الى 77899 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190314:  تاريخ فى  ،  -  20

   eL KING BUSINESS بيزنس الكينج: الى 54127 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190314:  تاريخ فى  ،  -  21

   عوض ابو سليمان عبده توفيق: الى 37062 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190314:  تاريخ فى  ،  -  22

   المجمده اللحوم وتوزيع لتعبئه القبطان: الى 80575 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190314:  تاريخ فى  ،  -  23

   للمقاوالت فرست: الى 74960 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  24

   يوجد ال: الى 63388 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  25

   النهارده مصر: الى 70996 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190318:  تاريخ فى  ،  -  26

   yours يورز: الى 66411 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190319:  تاريخ فى  ،  -  27



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 88 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الطبيه والمستلزمات لالدويه الربيع: الى 56672 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190319:  تاريخ فى  ،  -  28

   بالجمله

   بن العربي: الى 69739 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190319:  تاريخ فى  ،  -  29

   العامه للمقاوالت بوينت: الى 79583 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190319:  تاريخ فى  ،  -  30

   يوجد ال: الى 80601 برقم ةالمقيد الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190319:  تاريخ فى  ،  -  31

 elsawyالمتجدده للطاقات الصاوي: الى 91547 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190320:  تاريخ فى  ،  -  32

for renewable energies  (الصاوي محمد محمد كريم   ) 

   والتشييد للبناء القلعه: الى 83308 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190320:  تاريخ فى  ،  -  33

   العقاريه الصديق: الى 80328 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190320:  تاريخ فى  ،  -  34

   castle كاسل: الى 83313 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190320:  تاريخ فى  ،  -  35

   والبلور للزجاج  نور ابو: الى 75923 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190320:  تاريخ فى  ،  -  36

   يوجد ال: الى 73371 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190321:  تاريخ فى  ،  -  37

   سليمان موسى ابراهيم لولو: الى 68269 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190321:  تاريخ فى  ،  -  38

   الطاووس: الى 90400 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190324:  تاريخ فى  ،  -  39

   الغذائيه المواد وتوزيع لتجاره زاد: الى 94289 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190324:  تاريخ فى  ،  -  40

   فايد احمد حسن خالد: الى 40191 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190325:  تاريخ ىف  ،  -  41

 واالستيراد الحكوميه للمقاوالت الرساله: الى 69218 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190325:  تاريخ فى  ،  -  42

   والتصدير

   العماله وتوريد للرحالت الباز: الى 94180 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل لتأشيرا تم20190326:  تاريخ فى  ،  -  43

   سلسبيل: الى 75758 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190326:  تاريخ فى  ،  -  44

 ابراهيم محمود معوض ودمحم: الى 94331 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190326:  تاريخ فى  ،  -  45

   المالحي

   العقاري لالستثمار القدس: الى 94339 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190327:  تاريخ فى  ،  -  46

   ئيهالغذا المواد وتغليف لتعبئه الخيرات: الى 94382 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190328:  تاريخ فى  ،  -  47

   المحبوب محمد جاد محمود: الى 90932 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190329:  تاريخ فى  ،  -  48

   يوجد ال: الى 90932 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190329:  تاريخ فى  ،  -  49

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 89 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 71556   برقم    20190324:  تاريخ ،   الحق عبد علي علي شادي -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لتجارىا السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفى ،   86713:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  سليمان عباس عادل هللا عبد وشريكه عثمان محمود الكريم جاد عطاء   - 1

 االقصر لمحافظه للشركه العام المركز ونقله 32434 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو تم   20190305 تاريخ

 شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   27815:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه المريح عيد حسن حسن   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32443 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   27815:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه مريحال عيد حسن حسن   - 3

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32443 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   53856:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الجزار اسماعيل محمد   - 4

 عنه مشهر وغير مسجل غير حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32448 رقم محو بامر شطب  السجل

 برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   تعديل)  عسل الحسنين الحسنين وايهاب الفار مجاهد حسن وعمرو باز احمد احمد اسامة   - 5

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32451 رقم محو بامر بشط  السجل شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   89878: 

 2019 لسنه 76 برقم عنه ومشهر مسجل حل عقد بموجب

 شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   89878:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه باز احمد احمد اسامه   - 6

 2019 لسنه 76 برقم عنه ومشهر مسجل حل عقد بموجب انهائي وتصفيتها الشركه لحل 32451 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190317 تاريخ وفى ،   64416:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه حسين عادل مصطفى   - 7

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32462 رقم محو بأمر شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 90 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تاريخ وفى ،   76462:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  حسن صالح محمد امير وشريكه الزيني محمود رافت حسام   - 8

 نهائيا النشاط لترك 32466 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم   20190318

 تم   20190321 تاريخ وفى ،   53879:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه الشعراوي السيد محمد مصطفى   - 9

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32477 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   66169:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكتها الباز محمد فاديه والتوريدات للمقاوالت الباز شركه   - 10

 حل عقد موجبب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32487 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم   20190327

 تم   20190327 تاريخ وفى ،   50412:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها النحراوى يوسف ابراهيم منال   - 11

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 32488 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم 20190303،   تاريخ وفي 76688، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة عيسى محمد ونادر سامح -  1

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

 رأس تعديل تم 20190305،   تاريخ فيو 40146، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة التجاره و للصناعه الحنطور شركة -  2

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

 رأس تعديل تم 20190305،   تاريخ وفي 40146، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية التجاره و للصناعه الحنطور شركة -  3

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

 رأس تعديل تم 20190305،   تاريخ وفي 78699، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة للمقاوالت الهادي عبد ال مجموعه -  4

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190305،   تاريخ وفي 78699، برقم قيدها سبق ،  بسيطة صيةتو للمقاوالت الهادي عبد ال مجموعه -  5

  جنيه  6000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تم 20190307،   تاريخ وفي 41778، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  تعديل)  السويس محمد وشريكه المغربي علي -  6

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس لتعدي

 تم 20190307،   تاريخ وفي 41778، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة المغربي علي محمد وشريكه المغربي حسن علي -  7

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

 تم 20190311،   تاريخ وفي 26790، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  الغاء)  شركاه  و الصمد عبد  رضا  محمد -  8

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

 تم 20190311،   تاريخ وفي 26790، برقم قيدها سبق ،  بسيطة ةتوصي(  الغاء)  وشركاه الصمد عبد محمد رضا محمد -  9

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

 20190311،   تاريخ وفي 26790، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الصمد عبد حسين محمد رضا محمد احمد -  10

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس لتعدي تم

   تاريخ وفي 87553، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة بركات حسن السيد حسن وشريكه جمعه محمد صابر جمال -  11

  جنيه  50000.000، لهاما رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190311،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 91 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 رأس تعديل تم 20190311،   تاريخ وفي 87553، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  تعديل)  الدولي للنقل البركه شركه -  12

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

 20190312،   تاريخ وفي 74759، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة التوالتوكي العامه للتجاره الهادي عبد ال مجموعه -  13

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

 20190312،   تاريخ وفي 74759، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية والتوكيالت العامه للتجاره الهادي عبد ال مجموعه -  14

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

 رأس تعديل تم 20190325،   تاريخ وفي 64469، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه عرب محمد مصطفى محمد -  15

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190325،   تاريخ وفي 64469، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه عرب محمد الشعشاعي -  16

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تم 20190325،   تاريخ وفي 56135، برقم هاقيد سبق ،  تضامن شركة(  تعديل)  وشريكته الهندي بكر احمد صالح -  17

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

 تعديل تم 20190325،   تاريخ وفي 56135، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  الغاء)  وشركاه الهندي بكر احمد صالح -  18

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   شيرالتأ وصف،  المال رأس

 تم 20190325،   تاريخ وفي 56135، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  الغاء)  وشريكته الهندي بكر احمد صالح -  19

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

 رأس تعديل تم 20190325،   تاريخ وفي 56135، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه الهندي بكر احمد صالح -  20

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

 رأس تعديل تم 20190327،   تاريخ وفي 69604، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة النجاروشريكه السيد محمد محمد -  21

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

 رأس تعديل تم 20190327،   تاريخ وفي 69604، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية النجاروشريكه السيد محمد محمد -  22

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

 رأس تعديل تم 20190327،   تاريخ وفي 69604، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة النجاروشريكه السيد محمد محمد -  23

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

 تم 20190327،   تاريخ وفي 92518، برقم قيدها سبق ،  منتضا شركة وشريكه العال عبد الدين محي محمد العال عبد -  24

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 93540    برقم قيدها سبق  ، طةبسي توصية ، بدمياط للموبليات التعاونيه الجمعيه -  1

  وكافيه عمومي مطعم ونشاطه 6،5 رقم محل زغلول صفيه شارع 36 الرمل محطه عطارين ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 78699    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، للمقاوالت الهادي عبد ال مجموعه -  2

  علوي االول بالدور 9 رقم مكتب - مول هادي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 92 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 78699    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، للمقاوالت الهادي عبد ال مجموعه -  3

  علوي االول بالدور 9 رقم تبمك - مول هادي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 86889    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه االديب خليل صالح محمد احمد -  4

  الشركاء/  ملك 16 بلوك 33 قطعه الصناعيه المنطقه امتداد - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 20190312 تاريخ وفي 74759    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، والتوكيالت العامه للتجاره ادياله عبد ال مجموعه -  5

 الخامسه المجاوره جنوب الخضراء بالمنطقه 2،1 رقم قطعه مول هادي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

  الهادي عبد محمد اشرف/  بملك  علوي الولا بالدور 9،8و االرضي بالدور 3،2 رقم محالت الثاني الحي

 20190312 تاريخ وفي 74759    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، والتوكيالت العامه للتجاره الهادي عبد ال مجموعه -  6

 الخامسه هالمجاور جنوب الخضراء بالمنطقه 2،1 رقم قطعه مول هادي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

  الهادي عبد محمد اشرف/  بملك  علوي االول بالدور 9،8و االرضي بالدور 3،2 رقم محالت الثاني الحي

 تم 20190331 تاريخ وفي 56005    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  تعديل)  وشريكته النادي يوسف بركات الغريب -  7

/  ملك والتصدير لالستيراد الدين علي شركه بجوار - النبوي الهدي تقسيم - عيدبورس طريق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 النادي يوسف بركات الغريب

 تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 56005    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه النادي يوسف بركات الغريب -  8

 الغريب/  ملك والتصدير لالستيراد الدين علي شركه بجوار - النبوي يالهد تقسيم - بورسعيد طريق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 النادي يوسف بركات

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حكوميهال المقاوالت النشاط ليصبح واالعالن الدعايه نشاط الغاء تم  بسيطة توصية ، للمقاوالت الهادي عبد ال مجموعه -  1

 وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 78699   برقم قيدها سبق  ، والتوريدات العقاري واالستثمار والعموميه

 بسيطة توصية:  التأشير

 الحكوميه المقاوالت النشاط ليصبح واالعالن الدعايه نشاط الغاء تم  تضامن شركة ، للمقاوالت الهادي عبد ال مجموعه -  2

 وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 78699   برقم قيدها سبق  ، والتوريدات العقاري واالستثمار هوالعمومي

 تضامن شركة:  التأشير

 والتجاره بانواعها التجاريه والتوكيالت السيارات تجاره  بسيطة توصية ، والتوكيالت العامه للتجاره الهادي عبد ال مجموعه -  3

 تعديل تم20190312 تاريخ وفي 74759   برقم قيدها سبق  ، 2 رقم بالمحل والكافتريات المطاعم واداره(  ريتجا مول)   العامه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط

 والتجاره بانواعها التجاريه والتوكيالت السيارات تجاره  تضامن شركة ، والتوكيالت العامه للتجاره الهادي عبد ال مجموعه -  4

 تعديل تم20190312 تاريخ وفي 74759   برقم قيدها سبق  ، 2 رقم بالمحل والكافتريات المطاعم واداره(  تجاري مول)   مهالعا

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 ختاري وفي 91382   برقم قيدها سبق  ، الصناعيه والتوريدات والتنميه  بسيطة توصية ، وشركاه الحليم عبد مسعد شركة -  5

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190313

 تم20190327 تاريخ وفي 54975   برقم قيدها سبق  ، االستيراد الغاء  تضامن شركة ،(  الغاء)  وشركاه الهندى احمد -  6

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 93 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تم20190327 تاريخ وفي 54975   برقم قيدها سبق  ، االستيراد اءالغ  تضامن شركة ،(  الغاء)  وشريكه الهندى احمد -  7

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 تم20190327 تاريخ وفي 54975   برقم قيدها سبق  ، االستيراد الغاء  تضامن شركة ، وشركاه الهندى الرحمن عبد احمد -  8

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 و سائله االعالف اضافات وتعبئه وخلط تصنيع نشاط واضافه االستيراد نشاط الغاء تم  بسيطة توصية ، وشريكها يونس رانيا -  9

 واالمصال والبشرية البيطرية واالدوية والمطهرات والمنظفات االعالف واضافات خامات وتجارة توريد  النشاط ليصبح بودر

 التوكيالت وقبول البيطرية الخدمات وتقديم الحشرية والمبيدات المعامل ومستلزمات بشريةوال البيطرية والمستلزمات واللقاحات

 تم20190328 تاريخ وفي 83654   برقم قيدها سبق  ، بودر و سائله االعالف اضافات وتعبئه وخلط وتصنيع والتصدير التجارية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190305 تاريخ وفي 78699   برقم قيدها سبق ، للمقاوالت الهادي عبد ال مجموعه -  1

 تضامن شركة: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190305 تاريخ وفي 40146   برقم قيدها سبق ، التجاره و للصناعه الحنطور شركة -  2

 تضامن شركة: التأشير

 الكيان تعديل تم20190312 تاريخ وفي 74759   برقم قيدها سبق ، والتوكيالت العامه للتجاره الهادي عبد ال مجموعه -  3

 تضامن شركة: التأشير صفو،   القانونى

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190327 تاريخ وفي 69604   برقم قيدها سبق ، النجاروشريكه السيد محمد محمد -  4

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمد مصطفى محمد: الى 64469 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190325:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه عرب

 بكر احمد صالح: الى 56135 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190325:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه الهندي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 94 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 انيس قدري يوسف: الى 92248 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190326:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه البساطي

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادي عبد رجب محمد اشرف احمد -  1

 عن نيابه واالقتراض وااليداع والسحب البنوك في الحساب فتح في الحق ولهم الكوميه والمصالح والهيئات الجهات اما الشركه تمثيل

 78699   برقم    20190305:  تاريخ ، الشركه

 حق ولهم منفردين او تمعينمج والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادي عبد رجب محمد اشرف احمد -  2

 عن نيابه واالقتراض وااليداع والسحب البنوك في الحساب فتح في الحق ولهم الكوميه والمصالح والهيئات الجهات اما الشركه تمثيل

 78699   برقم    20190305:  تاريخ ، الشركه

 في الحق وله منفردا والتوقيع االداره حق حدهو له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصمد عبد حسين محمد رضا محمد احمد -  3

 الجهات وكافه القضاء امام الشركه تمثيل في الحق وله وغيرها البنوك من االقتراض وحق والسحب بااليداع البنوك مع التعامل

 و البيع في الحق وله حوالصل االقرار في الحق له كما الغير مع التعامالت وفي عليها او منها تقام التي الدعاوي في سواء الرسميه

 الصالحيات كافه له العموم وعلى العقاري الشهر مأموريات امام والتوقيع والتسليم االستالم وكذلك الشركه اصول في الشراء

 26790   برقم    20190311:  تاريخ ، تصدر التي االعمال تكون ان بشرط الشركه غرض لتحقيق والسلطات

 في الحق وله منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصمد عبد حسين محمد رضا محمد احمد -  4

 الجهات وكافه القضاء امام الشركه تمثيل في الحق وله وغيرها البنوك من االقتراض وحق والسحب بااليداع البنوك مع التعامل

 و البيع في الحق وله والصلح االقرار في الحق له كما الغير مع مالتالتعا وفي عليها او منها تقام التي الدعاوي في سواء الرسميه

 الصالحيات كافه له العموم وعلى العقاري الشهر مأموريات امام والتوقيع والتسليم االستالم وكذلك الشركه اصول في الشراء

 26790   برقم    20190311:  تاريخ ، تصدر التي االعمال تكون ان بشرط الشركه غرض لتحقيق والسلطات

 في الحق وله منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصمد عبد حسين محمد رضا محمد احمد -  5

 الجهات وكافه القضاء امام الشركه تمثيل في الحق وله وغيرها البنوك من االقتراض وحق والسحب بااليداع البنوك مع التعامل

 و البيع في الحق وله والصلح االقرار في الحق له كما الغير مع التعامالت وفي عليها او منها تقام التي الدعاوي في سواء الرسميه

 الصالحيات كافه له العموم وعلى العقاري الشهر مأموريات امام والتوقيع والتسليم االستالم وكذلك الشركه اصول في الشراء

 26790   برقم    20190311:  تاريخ ، تصدر التي االعمال ونتك ان بشرط الشركه غرض لتحقيق والسلطات

 في الحق وله اغراضها وضمن الشركه بعنوان منه  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصمد عبد حسين محمد رضا محمد احمد -  6

 26790   برقم    20190311:  تاريخ ، اخرى وشركات افراد انشطه في للشركه التجاري باالسم والمشاركه والتوقيع الدخول

 في الحق وله اغراضها وضمن الشركه بعنوان منه  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصمد عبد حسين محمد رضا محمد احمد -  7

 26790   برقم    20190311:  تاريخ ، اخرى وشركات افراد انشطه في للشركه التجاري باالسم والمشاركه والتوقيع الدخول

 في الحق وله اغراضها وضمن الشركه بعنوان منه  شريك و مدير  بسيطة توصية  الصمد عبد حسين محمد رضا محمد احمد -  8

 26790   برقم    20190311:  تاريخ ، اخرى وشركات افراد انشطه في للشركه التجاري باالسم والمشاركه والتوقيع الدخول

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادي عبد رجب محمد اشرف محمد -  9

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 95 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادي عبد رجب محمد اشرف محمد -  10

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 في الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادي عبد رجب محمد اشرف -  11

 والتوقيع االعتمادات فتحو والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 في الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادي عبد رجب محمد اشرف -  12

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها فهبكا واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادي عبد رجب محمد اشرف احمد -  13

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادي عبد رجب محمد اشرف احمد -  14

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادي عبد رجب محمد اشرف دينا -  15

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه سمبا وذلك البنوك تلك امام

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادي عبد رجب محمد اشرف دينا -  16

 والتوقيع االعتمادات وفتح لرهنوا االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادي عبد رجب محمد اشرف محمد -  17

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه االجنبيهو المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 الحق ولهم نفردينم او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادي عبد رجب محمد اشرف محمد -  18

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 في الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادي عبد رجب محمد اشرف -  19

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 في الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادي عبد رجب محمد اشرف -  20

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه اسمب وذلك البنوك تلك امام

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادي عبد رجب محمد اشرف احمد -  21

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادي عبد رجب محمد اشرف احمد -  22

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 96 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  متضامن شريك  بسيطة توصية  الهادي عبد رجب محمد اشرف دينا -  23

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  الهادي عبد رجب محمد اشرف دينا -  24

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   رقمب    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادي عبد رجب محمد اشرف محمد -  25

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك لبنوكا تلك امام

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادي عبد رجب محمد اشرف محمد -  26

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض يف الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 في الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الهادي عبد رجب محمد اشرف -  27

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه مصريهىال البنوك جميع مع التعامل

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 في الحق ولهم منفردين وا مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادي عبد رجب محمد اشرف -  28

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  بسيطة يةتوص  الهادي عبد رجب محمد اشرف احمد -  29

 والتوقيع االعتمادات وفتح والرهن االقتراض في الحق لهم وكذلك معامالتها بكافه واالجنبيه المصريهى البنوك جميع مع التعامل في

 74759   برقم    20190312:  تاريخ ، التجاري الشركه باسم وذلك البنوك تلك امام

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداه حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الهادي عبد رجب محمد اشرف احمد -  30
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