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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بجهة ، مكتبه عن 96378 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العلمي رجب حسن نشوى -  1

 العلمي مصطفى رجب حسن/  ملك - االعصر جامع بجوار المنتزه شارع االعصر رابع قسم: 

 االستيراد عن 96360 برقم 20191104 فى قيد ، 500000.000  ، لهما رأس ، فرد تاجر ،  عجيز لطفي محمد محمود -  2

 احمد محمد العربي/  ملك - الدين سيف:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير

 احمد شحاته

 تعبئه عن 96364 برقم 20191104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد عبدهللا ابراهيم -  3

 عرفات محمد عبدالسميع وفاق/  ملك - الجديد الكاشف:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف

 صيانه ورشه عن 96495 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربيني نعيم محمود تامر -  4

 العناني محمد المنعم عبد محمد/  ملك - الفنار شارع - البرج عزبه:  بجهة ، بحريه محركات

 صناعه عن 96340 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المر عبدالغني مسعد احمد -  5

 علي محمود محمد/  ملك - الجواهره - الخياطه:  بجهة ، يدوي موبليات

 عن 96477 برقم 20191118 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم العزب سعد العزب محمود -  6

 بدوي علي مصطفى احمد/  ملك - التوفيقيه:  بجهة ، تصدير مكتب

 محل عن 96452 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االشقر علي محمود محمود فاطمه -  7

 زيد محمد صادق شعبان احمد/  ملك السنترال بجوار - الزرقا:  بجهة ، ومفروشات مالبس

 تجاره عن 96528 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال ابو حامد جمعه احمد -  8

 الوصيف العال ابو حامد جمعه/  ملك - السرو:  بجهة ، سيارات

 نجاره ورشه عن 96519 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم علي حسن -  9

 محمد ابراهيم عبدالحليم محمود/  ملك - سعد كفر شحاته كفر:  بجهة ، حاليا

 مزرعه عن 96505 برقم 20191119 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد السيد انور محمد -  10

 جمعه يوسف محمد فاطمه/  ملك - المرابعين كفر -الغاب كفر:  بجهة ، مواشي

 عن 96566 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب ابراهيم مصطفى الدين جالل -  11

 جاب مصطفى الدين لجال مصطفى/  ملك 5 رقم محل 97 عماره الرابع الحي الرابعه المجاوره - الجديده دمياط:  بجهة ، جزاره

 هللا

 عن 44902 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخير ابو عاشور الفتاح عبد اكرامي -  12

 بملكه - متر100 مساحه 26 ورشه 2 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا:  بجهة ، موبليات صناعه ورشه

 استثمار عن 96570 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربيني محمد سامي عاطف -  13

 الشربيني محمد سامي محمد/  ملك الصيادين شارع - البرج عزبه:  بجهة ، االنترنت عدا فيما عقاري

 مكتب عن 96383 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حفيله عوض حسام محمد -  14

 حفيله احمد عوض حسام/  ملك 32/42 قطعه الثانيه المجاوره الثاني الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، تصدير

 عن 96353 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرباصي محمد حسن ياسر محمد -  15

 الشرباصي محمد حسن ياسر/  ملك عاشور خزان - سعد كفر:  بجهة ، سيارات غيار قطع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مزرعه عن 96361 برقم 20191104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه ابراهيم السيد ابراهيم -  16

 عرفه ابراهيم السيد/ ورثه ملك - البحريه السعديه:  بجهة ، مواشي

 عن 96341 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النيلي ابراهيم مسعد زكريا مصطفى -  17

 النيلي السيد ابراهيم هاني/  ملك المعاطي ابو شارع - ثان قسم:  بجهة ، زجاج تصدير مكتب

 ادوات عن 96368 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم احمد وليد -  18

 احمد ابراهيم احمد علي/  ملك - السوق عزبه:  بجهة ، كهربائية

 عن 96451 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسطويسي عثمان ابراهيم السيد -  19

 البسطويسي عثمان ابراهيم ابراهيم/  ملك البنك عزبه - الوسطاني:  بجهة ، حاليا صناعه

 تجاره عن 96479 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادو محمود محمد اكرم -  20

 جادو محمد محمود/  ملك الجمل عطاره بجوار الرازق عبد جمال ارض - اللحم عزبه:  بجهة ، موبليات

 ، محمول بيع عن 96417 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللبان حامد السيد جيهان -  21

 عون علي احمد محمود/  ملك سرولر ميدان - التحرير شارع - اول قسم:  بجهة

 صناعه عن 96440 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العراقي حسن عبدالفتاح احمد -  22

 بملكه - متر 100 مساحه 1 هنجر 21 ورشه لالثاث دمياط مدينه شطا:  بجهة ، موبليات

 خدمات عن 96466 برقم 20191117 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهر بديع اسماعيل احمد -  23

 الشين احمد الدين عماد حمدي/  ملك - ناصر حضانه امام المطري شارع - اول قسم:  بجهة ، محمول

 مخبز عن 96527 برقم 20191124 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحصري علي محمود مصطفى -  24

 العساس مجاهد طلعت خالد/  ملك الصديق بكر ابو شارع - السرو:  بجهة ، حلويات

 عن 96520 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشبكي الفضالي السيد رياض محمد -  25

 عسكر محمد ابراهيم الشحات/  ملك - 38/315 قطعه 15 مجاوره الثالث الحي الجديده دمياط:  بجهة ، اسماك بيع محل

 اويما دق ماكينه عن 96564 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتا محمود طه حسين -  26

 سرور فرج عبدالرحمن فرج/  ملك - الشوافعه رخا ابو موبليات بجوار جريبه شط:  بجهة ،

 عن 96569 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخميسي عبدهللا العربي السيد يوسف -  27

 عوض ابو احمد السيد سميحه/  ملك - للوالده المصري مستشفى بجوار المحور شارع رابع قسم:  بجهة ، تنجيد ورشه

 اكسسوار بيع عن 96388 برقم 20191106 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزيز رجاء ناجي مينا -  28

 االبحر عوض محمود فهمي/  ملك حلمي العال عبد شارع 50 سرور ميدان - اول قسم:  بجهة ، كمبيوتر

 صناعه عن 96355 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوش عوض البدري فايزه -  29

 بملكه - البربير السيد مسجد بجوار - السياله:  بجهة ، موبليات

 عن 96454 برقم 20191114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد بدر ابراهيم احمد احمد -  30

 المرسي محمد محب سحر/  ملك 15/11 القطعه االولى المجاوره - الرابع الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، غذائيه مواد تجاره

 96410 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النواصري المهدي الحميد عبد محمد محمد -  31

 النواصري الحميد عبد سعد/  ملك - القبليه السعديه:  بجهة ، سكر وتعبئه ارز مضرب عن

 عن 96511 برقم 20191120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالد ابراهيم العزيز عبد احمد الطيب -  32

 البياضي الشكور عبد منصور الشكور عبد/  ملك السريع الطريق - التوفيقيه:  بجهة ، ومشويات وفالفل فول مطعم

 تجاره عن 96501 برقم 20191119 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازي السيد الشحات محمد -  33

 بملكه السنانيه:  بجهة ، موبليات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 93502 برقم 20191118 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد عبده احمد عادل -  34

 الرازق عبد عبده حسن احمد/  ملك - الناصريه:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف وتعبئه ارز مضرب

 مقاوالت عن 96428 برقم 20191112 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغازي محمد جالل محمد -  35

 المنزالوي رجب احمد روض/  ملك - التخصصي مستشفى شارع - االعصر - رابع قسم:  بجهة ، حكوميه

 مكتب عن 96455 برقم 20191114 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السنباطي عبده صالح كامل -  36

 يوسف احمد محمود/  ملك - السرو:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد

 الموجي

 تجاره عن 96580 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الدين نور عصام مدحت -  37

 الحاج فهمي محمد راندا/  ملك - اللبان ارض الكليه شارع االعصر رابع قسم:  بجهة ، اخشاب

 96581 برقم 20191128 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النصارى السيد الرازق عبد حمدي مريم -  38

 العشماوي وهبه وهبه طه/  ملك المسري عزبه - الوسطاني:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره ورشه عن

 مكتب عن 96349 برقم 20191103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمال طاهر سامي احمد -  39

 حامد عدنان محمد منار/  ملك - االحسان مسجد بجوار الريسه الترعه من متفرع دمياط منيه اول قسم:  بجهة ، حكوميه مقاوالت

 عوض

 مكبس عن 69379 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوارج ابو حافظ احمد عثمان -  40

 نوارج علي عيد سميره/  ملك - طبل - الخياطه:  بجهة ، حراري

 دعايه عن 96358 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النصارى محمد طلعت بديع -  41

 ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت الصحف اصدار عدا فيما االنترنت فيماعدا واعالن

 والده ملك - غالب ابو ميت:  بجهة

 تجاره عن 96434 برقم 20191112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشكور عبد زكي جمال محمد -  42

 السيد الشكور عبد زكي جمال/  ملك - الجالء شارع - سعد كفر بندر:  بجهة ، موبليات

 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عبدالحميد محمد عبدالهادي احمد محمد)  العز ابو -  43

 جوهر فرح زكريا عبدهللا/  ملك - جريبه شط:  بجهة ، غيار وقطع CNC ماكينات وبيع تجاره عن 96449

 تصنيع ورشه عن 96476 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل احمد عوض احمد -  44

 خليل احمد عوض رضا/  ملك - القفاصين البطيخ كفر البطيخ كفر مركز:  بجهة ، وجرانيت رخام

 صناعه عن 96460 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج محمد مليجي الرحمن عبد -  45

 الريالي طه زيد ابو/  ملك - الشوافعه - جريبه شط:  بجهة ، موبليات

 مكتب عن 96461 برقم 20191117 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شرف نبيه محمد ياسر -  46

 محمد/  ملك - العرب كفر:  بجهة ، والبحري البري الصيد ادوات عدا فيما بحريه وتوريدات وصادر وارد عامه بضائع نقل اعمال

 الصعيري الشربيني محروس

 وخدمات بيع عن 96534 برقم 20191125 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب احمد محمد السيد -  47

 بملكه 22 رقم محل الخامسه المجاوره الثاني الحي الجديده دمياط:  بجهة ، محمول

 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عامر مسعد يحيي فتحي اميره)  للمحمول عامر -  48

 سميسم مصطفى حطب ابو احمد محمد/  ملك - فارسكور:  بجهة ، محمول تليفون تجاره عن 96509

 اجهزه عن 96525 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريش ابو حسن رافت احمد -  49

 جالله ابو عبدالفتاح نبيل محمد نبيل/  ملك - التلف عزبه العنانيه:  بجهة ، وفالتر تكيف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 96562 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محجوب فريد فولي طاهر -  50

 محمد عبدالغفور عبداللطيف احمد/  ملك - المتبولي مسجد بجوار رابع قسم:  بجهة ، سفن تموين

 تجاره عن 96392 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشويمي السعيد عطاهللا طارق -  51

 العزبي مسعد محمود محمد/  ملك - االولى االعصر رابع قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس

 عن 96425 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دنيا ابو احمد طلعت محمد مصطفي -  52

 بملكه - لالثاث الصناعيه المنطقه 49 رقم بالهنجر 25 رقم ورشه شطا:  بجهة ، موبليات صناعه

 ، تصدير عن 96576 برقم 20191128 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كرات محمود محمود احمد -  53

 الكبابي عبده مسعد سمير ياسر/  ملك - الديني المعهد خلف االعصر رابع قسم:  بجهة

 طرح تجاره عن 96483 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفيق محمود اسالم هناء -  54

 خليل السيد حامد حامد حماده/  ملك - الثاني الدور بالزا الصياد مول النيل كورنيش شارع اول قسم:  بجهة ،

 حدايد عن 96532 برقم 20191124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه شعبان فكري محمد -  55

 جمعه شعبان فكري/  ملك - فارسكور - البراشيه:  بجهة ، وبويات

 صناعه عن 96524 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الناغي السيد علي سعيد -  56

 بملكه - الجديده الصناعيه المنطقه 1 رقم بالهنجر 20 رقم ورشه شطا:  بجهة ، موبليات

 عن 96508 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغضبان محمد حسين ربيع محمد -  57

 الغضبان محمد حسين ربيع ثناء/  ملك - العنانيه:  بجهة ، موبليات صناعه

 حاليا ورشه عن 96573 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي صادق ابراهيم ربيع -  58

 علي صادق ابراهيم سامي/  ملك - سعد كفر البدراوي:  بجهة ،

 محل عن 96574 برقم 20191127 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد السيد محمد -  59

 فزاع محمد محمود رضا/  ملك - الثوره شارع سعد كفر:  بجهة ، مفروشات

 استيراد عن 96395 برقم 20191106 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض سعد عوض سعد -  60

 مصطفى/  ملك - المصنع شارع البرج عزبه:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير

 احمد طلعت محمد

 عن 96345 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالفتاح رفعت محمد -  61

 معروف عثمان عفان احمد/  ملك - غالي شارع عبدالرازق جمال ارض رابع قسم:  بجهة ، خشبيه منتجات توريدات

 تجاره عن 96380 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المياح عبده الفتاح عبد ياسر -  62

 جمعه حسن الباسط عبد/  ملك العلوي الكوبري من المتفرع 6 شارع 13 الجمرك مدرسه امام -رابع قسم:  بجهة ، موبليات

 ماكوالت تقديم عن 96366 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحان طه زكي فوزيه -  63

 عماشه محمود محمد صالح/  ملك - غالب ابو ميت:  بجهة ، ومشروبات

 عن 96487 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى الدين سعد ياسر ايمان -  64

 كارم احمد احمد رضا/  ملك - الثاني الدور بالزا الصياد مول النيل كورنيش شارع اول قسم:  بجهة ، التجميل مستحضرات

 اجهزه تجاره عن 96499 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد حسن احمد -  65

 الهوال عبده محمود حامد/  ملك - المدارس شارع سعد كفر بندر:  بجهة ، محمول

 مكتب عن 96484 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبل حسن محمد مصطفى حسن -  66

 البطيخ كفر. م جبل حسن محمد مصطفى/  ملك الرضا ام - البطيخ كفر:  بجهة ، بضائع نقل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 96402 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي ابراهيم الفتوح ابو السيد محمد -  67

 حسن يوسف توفيق خالد/  ملك 40/43 قطعه الثالثه المجاوره االول الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، رجالي حالقه صالون

 مكتب عن 96441 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور السيد احمد عبير -  68

 منصور السيد احمد طارق/  ملك الدوله امن مباحث امام االولى االعصر - رابع قسم:  بجهة ، تصدير

 استيراد عن 96467 برقم 20191117 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاكر كامل حامد حامد -  69

 السيد السعيد علي محمد/  ملك - الوسطاني:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير

 عامر

 بيع عن 96545 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميخائيل موريس الفريد اندرو -  70

 بطرس حنا نعيم حنان/  ملك - النقراشي شارع ثان قسم:  بجهة ، حلويات مستلزمات

 احذيه تجاره عن 96523 برقم 20191121 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوي حافظ فتحي ايمان -  71

 11 االرضي - نصر صالح ابو صالح هشام/  ملك - الصياد برج النيل كورنيش شارع اول قسم:  بجهة ،

 تجاره عن 96551 برقم 20191126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمام الصاوي جوده منى -  72

 سحلب حسن احمد محمد و سحلب حسن احمد حسن/  ملك 26 رقم محل الدارضي - بالزا السياد مول:  بجهة ، والشنط االحذيه

 مكتب عن 96567 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده منيع صالح عبدالرحمن -  73

 حموده منيع صالح محمد/  ملك - فارسكور الروضه:  بجهة ، حكوميه مقاوالت

 محطه عن 96571 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر السيد عبده عرفات نبيل -  74

 بملكه - سعد كفر التوفيقيه:  بجهة ، بنزين تموين

 مزرعه عن 93808 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد مصطفى اشرف -  75

 البطيخ كفر. م علي محمد مصطفى اشرف مصطفى/  ملك - الركابيه:  بجهة ، مواشي

 تجاره عن 96386 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات محمد السالم عبد مختار -  76

 اسماعيل احمد احمد عزه/  ملك - البلد سعد كفر:  بجهة ، منزليه ادوات

 مكتب عن 96354 برقم 20191104 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السعيد احمد هاني -  77

 محمد الجواد عبد الجواد عبد طارق/  ملك البيضاء الدار شارع - سعد كفر:  بجهة ، مقاوالت

 مزرعه عن 82279 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد منصور محمود احمد -  78

 زيد منصور محمود/  ملك سعد كفر - الوسطاني:  بجهة ، مواشي

 عن 96356 برقم 20191104 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطا ابو عبده حسونه المغربي حسان -  79

 العطا ابو عبده حسونه المغربي محمد/  ملك - البطيخ كفر الرضا ام البطيخ كفر مركز:  بجهة ، معدات وتاجير عامه مقاوالت

 عن 96357 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الموافي احمد حسين محمد -  80

 زيان الفتوح ابو فتحي احالم/  ملك الزراعيه الجمعيه شارع - الحوراني:  بجهة ، موبليات نجاره ورشه

 خدمات عن 96370 برقم 20191105 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس البنداري حسن سحر -  81

 فضيله السيد عادل ايهاب/  ملك - فارسكور:  بجهة ، والبطاريات الكاوتشوك وتجاره

 مقاوالت عن 96373 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليف حموده محمد فريد -  82

 خليف حموده محمد رضا/  ملك - الغنيميه:  بجهة ، عموميه

 توريدات عن 96400 برقم 20191106 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرملي محمد حامد محمد -  83

 الموافي الشافي عبد محمود حسام/  ملك الصديق بكر ابو مجمع بجوار - سعد كفر:  بجهة ، حكوميه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شكمان لحام عن 96427 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه غازي فرج محمد -  84

 مطر النجا ابو طه محمد عوض/  ملك نافع تشارالمس شارع - اول قسم:  بجهة ،

 كباب مطعم عن 96494 برقم 20191119 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللتقاني هللا عبد جمال خالد -  85

 هللا عبد جمال هللا وعبد اللتقاني هللا عبد جمال محمد/  ملك - 61 رقم المحل - العمومي السوق - البر راس - دمياط مركز:  بجهة ،

 اللتقاني

 صناعه عن 96504 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح ابراهيم محسن محمد -  86

 هللا جاد ابو عبده السعيد - بورسعيد طريق النصارى غيط:  بجهة ، موبليات

 عن 57927 برقم 20191124 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرابي احمد محمد مأمون محمد -  87

 - الكوبري ميدان - رابع قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب

 عرابي احمد محمد فوزي حنان/  ملك العلوى الكوبري منزل االوريجنال خلف عجور محمود شارع

 عن 96496 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرديني مصطفى ابو محمد حمدي -  88

 الرديني مصطفى ابو محمد/  ملك هللا عبد الخولي ميت:  بجهة ، بالجمله المنزليه االدوات تجاره

 96583 برقم 20191128 فى قيد ، 120000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القطيشي الخير ابو محمد السيد عمرو -  89

 القطيشي الخير ابو محمد السيد/  ملك سعد كفر فرع القديم مصر بنك شارع - سعد كفر:  بجهة ، ومقاوالت هندسي مكتب عن

 عن 96423 برقم 20191111 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجربه ابراهيم علي ابراهيم حماده -  90

 عريف عيسى محمد/  ملك الدين سيف:  بجهة ، مالبس محل

 صناعه عن 96478 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وردان فرح كمال السيد -  91

 العلمي زكريا رمضان صابر/  ملك - كيوان علي مقهى بجوار السكاكيني السياله:  بجهة ، موبليات

 ، بقاله تجاره عن 96538 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شطا فهيم عزت فهيم -  92

 المدينه مجلس/  ملك 12 محل 63 سوق -البر راس:  بجهة

 مزرعه عن 96539 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جميل محمد السيد سامي -  93

 بملكه - الرطمه - الخياطه:  بجهة ، دواجن

 جزاره عن 96514 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين زين عبدالغني احمد عبده -  94

 العيوطي عبدالسميع احمد ايهاب/  ملك - الروضه دمياط طريق الخليفيه:  بجهة ،

 ، جزاره محل عن 96559 برقم 20191126 فى قيد ، 30000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  نعمان حامد صابر ايمن -  95

 مرعي امين عادل والء/  ملك - العطوي:  بجهة

 تجاره عن 96582 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد فهمي رضا محمد انجي -  96

 العفني السيد احمد مسعد شيماء/  ملك - الصفوه مول الصفوه برج اول قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس

 تصنيع عن 96385 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشري الشربيني علي عماد -  97

 العشري الشربيني علي رمضان/  ملك - عدوي ابو طريق اول الرزق ام:  بجهة ، خشبيه منتجات

 عن 96407 برقم 20191107 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز مرسي عبدالجوار رحاب -  98

 خليل ابراهيم ابراهيم اكرم/  ملك - الصفوه مول النيل كورنيش شارع اول قسم:  بجهة ،(  اتيليه)  فساتين تاجير

 عن 96409 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنفي اسماعيل علي اسماعيل علي -  99

 والده ملك - المحليه الوحده شارع الشيوخ ميت:  بجهة ، السياحيه والرحالت الخدمات عدا فيما الداخليه الرحالت لتنظيم مكتب

 عن 96348 برقم 20191103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عماشه عبدالستار محمد حازم -  100

 هالل علي محمود امينه/  ملك - فشور حلويات امام يوليو 23 شارع اول قسم:  بجهة ، حكوميه مقاوالت مكتب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اشغاالت عن 96389 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طربيه مسعد منصور كريم -  101

 حسن مسعد منصور/  ملك - سينا ابن شارع - البرج عزبه:  بجهة ، والبحري البري الصيد ادوات عدا فيما بحريه وتوريدات

 طرابيه

 استيراد عن 96468 برقم 20191117 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب اليمني محمد احمد -  102

 شارع طريق اول مبارك شارع - سعد كفر:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير

 صالح المهدي طه ابراهيم/  ملك االعصر

 عن 96470 برقم 20191117 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حشيش الحميد عبد علي فادي -  103

 الحي 226/35 قطعه - الجديده ياطدم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 بملكه - 26 المجاوره الخامس

 عن 96435 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود علي محمد محفوظ محمد -  104

 محمود علي محمد محفوظ محمود/  ملك - العبيديه:  بجهة ، داخليه رحالت مكتب

 تجاره عن 96438 برقم 20191112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحي عبد محمد محمد رضا -  105

 الحي عبد محمد توكل اشرف/  ملك الزرقا - الزعاتره:  بجهة ، غذائيه مواد

 عن 96515 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل اسماعيل الجليل عبد محمد -  106

 البر عبد احمد نصر حسنيه/  ملك 23/66 قطعه 6 المجاوره - االول الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، عامه ومقاوالت هندسي مكتب

 ، بقاله عن 92201 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد طلبه حسني محمود -  107

 المتولي احمد طلبه حسيني/  ملك - الجديده الركابيه صيدليه بجوار - الركابيه:  بجهة

 بيع عن 96584 برقم 20191128 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضيا موسي محمد محمد -  108

 بملكه - 30 قطعه 3 رقم محل الثاني الحي مركز الجديده دمياط:  بجهة ، محالت تجهيزات

 عن 96568 برقم 20191126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديل قصير محمود عبده محمد -  109

 بملكه - م100 المحل مساحه 40  رقم هنجر 14،13،12،11 رقم ورشه لالثاث دمياط مدينه - شطا:  بجهة ، موبليات صناعه

 تعبئه عن 96376 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن علي علي ابراهيم السيد -  110

 بملكه - الزرقا الدين سيف:  بجهة ، غذائيه مواد

 ، بويات محل عن 96351 برقم 20191103 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد محمد احمد -  111

 ابراهيم جاد مسعد/  ملك - العمومي الطريق شحاته كفر:  بجهة

 96369 برقم 20191105 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد الوهاب عبد صطفىم هاني -  112

 الشعراوي الحميد عبد ساميه/  ملك - السنانيه:  بجهة ، بقاله عن

 عن 96426 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويضه محمود محمود الدين عالء -  113

 عبدالحميد محمد عبده ابراهيم ايهاب/  ملك - نافع المستشار شارع - اول قسم:  بجهة ، وفالتر زيت غيار

 96453 برقم 20191114 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد البصير عبد الظاهر عبد سونه -  114

 ابراهيم علي سمير احمد/  ملك بكر ابو مسجد بجوار المحور شارع قناوي شارع - اول قسم:  بجهة ، بالتجزئه بقاله عن

 بيع عن 96458 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخياط حسن محمد طارق محمد -  115

 بملكه - 63 سوق 56 رقم المحل - البر راس:  بجهة ، كهربائيه واجهزه ادوات

 مالبس تجاره عن 91245 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنشن احمد سعد محمد -  116

 قرين محمد محمد هدى/  ملك الصياد مول - النيل كورنيش شارع - اول -قسم:  بجهة ، جاهزه

 عن 96399 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمد المتولي المتولي منير -  117

 عمر المتولي المتولي/  ملك - العباسيه:  بجهة ، بقاله محل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 20191111 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  فهيم هاشم الموجود عبد هاشم محمود)  هاشم ديار -  118

 محمد/  ملك 1 مكتب 189 قطعه الثقافه قصر بجوار المركزيه المنطقه - الجديده دمياط:  بجهة ، عامه مقاوالت عن 96416 برقم

 الرمادي محمد مصطفى

 صناعه عن 96497 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق احمد محمد احمد -  119

 بملكه - متر 100 مساحه 1 هنجر 27 ورشه لالثاث دمياط مدينه شطا:  بجهة ، موبليات

 مكتب عن 96446 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يوسف النحاس رضا -  120

 يوسف النحاس حمدي/  ملك - سعد كفر:  بجهة ، السياحيه والرحالت الخدمات عدا فيما داخليه سيارات وايجار رحالت

 96491 برقم 20191119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كليله ابو رشاد محمد ابراهيم اشرف -  121

 رجب الحميد عبد احمد/  ملك 53/43 قطعه المرور شارع - الجديده دمياط:  بجهة ، موبليات تجاره عن

 تجاره عن 96492 برقم 20191119 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعي ابو السيد فتحي رضا -  122

 بملكه - االمل نادي بجوار السريع الطريق - شطا:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف هوتعبئ غذائيه مواد

 دهان عن 96537 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالفتاح زكريا محمد -  123

 ابراهيم محمد عبدالفتاح زكريا/  ملك - البحريه االبراهيميه:  بجهة ،(  استرجي)  موبليات

 تجاره عن 96577 برقم 20191128 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يحى السيد السيد الغريب -  124

 غازي السيد ابراهيم رشا/  ملك - الوسطاني:  بجهة ، اعالف

 ، مطعم عن 96555 برقم 20191126 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد محمود احمد -  125

 وحنان الجوجري حامد محمود حسن/  ملك - 4 و 3 محل 189 عقار الثقافه قصر شرق المركزيه المنطقه الجديده دمياط:  بجهة

 البحيري نصر

 مالبس عن 96561 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيومي محمد كمال مياده -  126

 السعود ابو محمود محمد حسن/  ملك 6،5 محل 31 عقار الثاني الحي مركز الثاني الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، جاهزه

 عن 96565 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شباره السيد محمود حسن محمود -  127

 احمد هجرس محمد اجالل/ ملك - النهضه عزب:  بجهة ، موبليات تجاره

 نجاره ورشه عن 96575 برقم 20191127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حرس كمال شيماء -  128

 السيد علي شعبان لوزه/  ملك - فارسكور خلف اوالد:  بجهة ، يدوي

 محل عن 96413 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالحليم محمد محمود -  129

 عايد فتحي فتحي فاطمه/  ملك - خلف اوالد فارسكور:  بجهة ، صحيه ادوات بيع

 عن 96391 برقم 20191106 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريالي محمد السعيد محمد هاني -  130

 الريالي السعيد محمد محمد/  ملك الزراعه مدرسه امام عثمان ارض - النصارى غيط:  بجهة ، انتريهات تجاره

 عن 57967 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المريح حسن محمود محمود معتز -  131

 المريح حسن محمود محمود/  ملك بورسعيد طريق - شطا:  بجهة ، نجاره ورشه

 ورشه عن 96512 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  رخا مسعد ابراهيم مسعد -  132

 السالم عبد اللطيف عبد ابراهيم غنيمه/  ملك الجديد البر راس طريق - السنانيه:  بجهة ،(  موبليات صناعه)  نجاره

 عن 96472 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغازي محمد التابعي حسن حسن -  133

 والده ملك - الرياضي النادي شارع القوس شارع الشعراء:  بجهة ، موبليات صناعه

 96475 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سويلم احمد سيد السيد عبدالحميد شيماء -  134

 االلفي محمد وفاء/  ملك - نافع المستشار شارع اول قسم:  بجهة ، وعطاره سيوه منتجات عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 96510 برقم 20191120 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر عوض صابر حمدي امير -  135

 عمر صابر حمدي احمد/  ملك االمير ماركت سوبر بجوار فريحه مول - اول قسم:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجاره

 سوبر عن 96456 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشبكي محمد حسن امل -  136

 عبيد عبدالفتاح محمد خيري/  ملك - 2 محل 4/43 قطعه الثالثه المجاوره الرابع الحي الجديده دمياط:  بجهة ، ماركت

 تقديم محل عن 96502 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب محمد امير محمد -  137

 والده/  ملك الكرنفال بجوار المحور طريق - جريبه شط:  بجهة ، وساخنه بارده مشروبات

 غيار قطع عن 96547 برقم 20191125 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا محمد الحسيني هانم -  138

 المالحي اسماعيل محمد اسماعيل/  ملك - النجارين:  بجهة ، سيارات

 تجاره عن 96556 برقم 20191126 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السكري االمير نبيل حمدي -  139

 الخليفه محمود محمد حنان/  ملك - ناصر حضانه سرور ميدان اول قسم:  بجهة ، مملحه اسماك

 محل عن 96579 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد سعد احمد محمد -  140

 الغفار عبد العليم عبد محمود شرين/  ملك الزرقا - الجديد الكاشف:  بجهة ، جاهزه مالبس

 مكتب عن 96343 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدي عبدالحميد محمد محمد -  141

 محمد عطيه عبدالخالق ياسر بسمه/  بملك - جمصه مدارس مجمع بجوار جمصه البطيخ كفر مركز:  بجهة ، عقاري تثماراس

 عن 96346 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل العنين ابو طلعت محمد محمد -  142

 رجب محمد عبدالفتاح ربيع/  ملك فارسكور:  بجهة ، مطعم

 ثالجه عن 57494 برقم 20191105 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريدي ابراهيم محمد حسام -  143

 القشاوي عبده السيد رجب/  ملك الفنار شارع - البرج عزبه:  بجهة ، اسماك

 تجاره عن 96394 برقم 20191106 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل ابراهيم محمد صباح -  144

 طراف عوضين باسم بدر/  ملك الحرس باب شارع - ثالث قسم:  بجهة ، حريمي اكسسوار

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ترانسبورت عبدالرازق ABDELRAZIK TRANSPORT)  عبدالرازق محمد سعد احمد -  145

 - النصر مدرسه بجوار عاصم صيدليه شارع رابع قسم:  بجهة ، تصدير عن 96488 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000

 عبدالرازق عباس السيد علي/  ملك

 ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   رفاعي الشرقاوي محمد محمد سمير)  السيارات لتجاره الشرقاوي سمير -  146

 رفاعي احمد جمالت/  ملك - السرو تفتيش:  بجهة ، سيارات تجاره عن 96463 برقم 20191117 فى قيد

 عن 96465 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى علي محمد ربيع محمد امينه -  147

 بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه 2 رقم بالهنجر 19 رقم ورشه - شطا:  بجهة ، موبليات صناعه

 بجهة ، بقاله عن 96403 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهبو مسعد احمد عصام -  148

 شهبو مسعد احمد/  ملك الكبير المسجد بعد - الخياطه: 

 توريدات عن 96405 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامي جاد جاد اشرف -  149

 والده/  ملك - الرحامنه:  بجهة ، بناء ومواد ستيكيهوبال خشبيه منتجات

 مكتب عن 96433 برقم 20191112 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مصطفى طه امال -  150

 منصور الواحد عبد محمد اسالم/  ملك - الشرطه عمارات - سعد كفر بندر:  بجهة ، تصدير

 عن 96473 برقم 20191117 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   تعديل)  برس السيد السيد محمد -  151

 ( تعديل)  بملكه - االقطان مخزن امام القديم الطريق - شطا:  بجهة ، اعالف مصنع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجاره عن 96480 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادو محمود محمد احمد -  152

 الخضري الدين حسام احمد/  ملك - اللحم عزبه:  بجهة ، موبليات

 قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الشحات رضوان مصطفى رضا)  المنزليه االدوات لتجاره بدر مؤسسه -  153

 طمان احمد فتحي الحفيظ عبد/  ملك - الزعاتره:  بجهة ، المنزليه االدوات تجاره عن 80681 برقم 20191119 فى

 عن 96517 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيدي محمود محمود مصطفى -  154

 كركر مسعد وجيهان وهدى ماجده/  ملك - المهني التدريب امام االولى االعصر رابع قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس تجاره

 صناعه عن 60411 برقم 20191120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كمالو عوض ابراهيم هيثم -  155

 بملكه - متر 200 مساحه 16و 15 ورشه 1 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا:  بجهة ، موبليات

 96443 برقم 20191113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب محمد الغريب الدين صالح محمود -  156

 الصايغ السيد وذكي الصايغ الحميد عبد/  ملك الصايغ مول التجاري شارع - اول قسم:  بجهة ، جاهزه مالبس تجاره عن

 مكتب عن 96439 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ذكي احمد باسم -  157

 مصطفى ذكي احمد سامي/  ملك - القبليه االبراهيميه:  بجهة ، والحاويات العامه البضائع نقل العمال

 برقم 20191125 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار الدسوقي ابراهيم الحسيني الحسيني -  158

 لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه/  ملك - 1 رقم بالهنجر 10 رقم ورشه - شطا:  بجهة ، موبليات صناعه ورشه عن 96544

 عن 96522 برقم 20191121 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعي عبدالهادي جمعه محمود -  159

 خليل المنشاوي عبدالمجيد/  ملك - الركابيه البطيخ كفر مركز:  بجهة ، توك والتوك الموتوسيكالت تجاره

 96540 برقم 20191125 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   صافو عبده راغب جمال طارق)  صافو -  160

 راضي مصطفى زكريا اسامه/  ملك - االمراء برج نافع المستشار شارع اول قسم:  بجهة ، وطعميه فول مطعم عن

 ورشه عن 57379 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشهاوي علي يوسف عمرو -  161

 بملكه - متر100 مساحه 28 ورشه 44 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا:  بجهة ، موبليات صناعه

 تجاره عن 96550 برقم 20191126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سحلب احمد حسن خالد -  162

 ومحمد سحلب حسن احمد حسن/  ملك ز 17 رقم محل االرضي الدور - النيل كورنيش - الصفوه مول:  بجهة ، والشنط االحذيه

 سحلب حسن احمد

 استيراد عن 96412 برقم 20191107 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كشك رزق فؤاد ابانوب -  163

 حامد عمرو/  ملك - المتبولي شارع رابع قسم:  بجهة ، 6المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير

 مسعد

 تجميع عن 82954 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدي علي محمد حسام -  164

 العلوي السيد ابراهيم نجوى/  ملك 66 رقم العزيز عبد حوض ضمن العتر ارض - السنانيه:  بجهة ،(  تعديل)  ليد لمبات

 عن 96384 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السريتي المالك عبد حنين ميالد -  165

 عبد/  ملك المرقب شارع - رابع قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 تبوليالم شارع - الغريب مشرف هللا

 تجاره عن 96396 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كراويه محمد سعد ياسمين -  166

 السويدي احمد عاشور/  ملك - السياله:  بجهة ، موبليات

 96352 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي المرسي عبدالمنعم رمضان عادل -  167

 علي المرسي عبدالمنعم رمضان/  ملك - السوق عزبه ناصر شارع:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره ورشه عن

 عن 96371 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريه ابو زكريا يحيى محمد بدر -  168

 حاله رضا محمد/  ملك الديني المعهد شارع االعصر - رابع قسم:  بجهة ، وتخسيس تجميل مركز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 96471 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيش السعيد رفعت محمد اسالم -  169

 بصل محمد عيد احمد/  ملك - للسيراميك العز ابو بجوار بورسعيد طريق شطا:  بجهة ، موبليات صناعه

 ، تصدير عن 96406 برقم 20191107 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامي محمد محمد حسام -  170

 قطاريه محمد الفتاح عبد طارق/  ملك الجمرك مدرسه - االعصر - رابع قسم:  بجهة

 96437 برقم 20191112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعرب محمود عوض الحسيني همت -  171

 محمد محمد احمد/  ملك - بكر ابو شارع - السرو:  بجهة ، السياحيه والخدمات الرحالت عدا فيما داخليه رحالت مكتب عن

 عليزعرب

 برقم 20191114 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدي ابراهيم الشربيني فكري اسالم -  172

 عصر عوض السعيد السعيد/  ملك - الزرقا - السرو:  بجهة ، بناء مواد وتوريدات عامه مقاوالت مكتب عن 96457

 عن 96485 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي ابو محمد مصطفى الرحمن عبد -  173

 السويدي السيد زكريا رجب/  ملك بورسعيد طريق - السياله:  بجهة ، موبليات تجاره

 عن 96489 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعطا الباز علي صبري سعاد -  174

 الحفناوي محمد مصطفى مصطفى/  ملك - سليمان كفر:  بجهة ، تصدير مكتب

 اعهصن عن 96529 برقم 20191124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى احمد قاسم محمد -  175

 بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه - 1 رقم بالهنجر 18-17 رقم ورشه - شطا:  بجهة ، موبليات

 ، مطاعم اداره عن 96516 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امام محمود فتح عمر -  176

 عبداللطيف السيد محمد/  ملك - ادم جامع بجوار اللحم عزبه:  بجهة

 عن 96503 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد الستار عبد احمد محمد -  177

 الغريب مشرف هللا عبد/  ملك - رابع قسم - المتبولي شارع - رابع قسم:  بجهة ، تصدير

 عن 96548 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيب ابراهيم ابراهيم حمدي رحاب -  178

 رميح احمد محمود هبه/  ملك - البلد سعد كفر:  بجهة ، حكوميه توريدات

 ، بالتجزئه بقاله عن 96578 برقم 20191128 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القنيلي خليل خليل نبيل -  179

 بملكه - القديم شطا طريق - شطا:  بجهة

 عن 96585 برقم 20191128 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنفي ابراهيم محمد حنفي بالل -  180

 والده بملك - العمده شارع القديمه المحطه شارع البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، جمركي تخليص

 ، مقاوالت عن 96375 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم احمد محمد مجدي -  181

 عبده محمد فوزي محمد/  ملك - الوسطاني:  بجهة

 96367 برقم 20191105 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيومي محمد ابراهيم المغوري محمد -  182

 محمد احمد الفتاح عبد حسام/  ملك - سديد الشيخ البر راس طريق - السنانيه:  بجهة ، بالتجزئه بقاله عن

 عن 96397 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغضبان محمد احمد عبده رضا -  183

 الغضبان احمد عبده محمود/  ملك - عسل نصر شارع جريبه شط:  بجهة ، موبليات صناعه ورشه

 استيراد عن 96486 برقم 20191119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيني احمد احمد محمد -  184

 الصديق بكر ابو شارع سرور ميدان اول قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير

 الزيني احمد احمد/  ملك -

 صناعه عن 96474 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صير ابو احمد فاروق احمد -  185

 بملكه لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه 43 رقم هنجر 7 رقم ورشه شطا:  بجهة ، موبليات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 96462 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان طه عبداللطيف مصطفي محمد -  186

 محمد احمد محمد/  ملك - 2 رقم محل 24/63 قطعه 3 مجاوره االول الحي الجديده دمياط:  بجهة ، جاهزه مالبس تجاره عن

 صالح

 برقم 20191126 فى قيد ، 5000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   االسمر اشرف حسن/  مهندس)  أوتو االسمر -  187

 االسمر رجب حسن اشرف/  ملك - العبيديه - فارسكور:  بجهة ، السيارات تجاره عن 96506

 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محرم احمد محمد احمد)  للزجاج محرم -  188

 الباسط عبد محمد سامح/  ملك بورسعيد طريق - السياله:  بجهة ، زجاج تجاره عن 96448

 تقديم عن 96533 برقم 20191125 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد سعد محمد علي -  189

 بملكه - المنازله كفر:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات

 عن 96553 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم الحديدي علي الحديدي علي -  190

 يوسف طه عبدالرحمن ماجد/  ملك - الروضه:  بجهة ، بضائع نقل اعمال مكتب

 تجاره عن 96563 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبه محمد محمد الرحمن عبد -  191

 دنيا ابو مسعد نعيم علي/  ملك المحور شارع - الملح شط:  بجهة ، مفروشات

 تقديم عن 96377 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيومي محمد محمد احمد -  192

 البدالي الحسيني محمود ابراهيم/  ملك - 10/43 قطعه الثالثه المجاوره الثاني الحي الجديده دمياط:  بجهة ، ومشروبات مأكوالت

 عن 96393 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدريني محمد زكي زيدان ليلى -  193

 مي محمد عرفات محمد بكر ابو/  ملك - البراشيه:  بجهة ، وساخنه بارده مشروبات

 صناعه عن 96404 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوادلي محمود طه السيد -  194

 العوادلي محمد محمود طه/  ملك - الصياد عوض مدرسه جوارب الملح شط:  بجهة ، موبليات

 عن 96362 برقم 20191104 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيش السيد عبدالحميد محمد -  195

 3 مجاوره 1 حي الجديده دمياط:  بجهة ، 6 المجموعه من  36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد

 محمد زكريا عطيه حمدي/  ملك - 19/53 قطعه

 محل عن 96347 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الاليح محمد عبدالرحمن محمد -  196

 الاليح عبدالرحمن ايمن/  بملك فارسكور الروضه:  بجهة ، بقاله

 عن 96459 برقم 20191118 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدي السيد فضل السيد هادي -  197

(  الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما) والساخنه البارده المشروبات لتقديم كافيه شامله ومناسبات حفالت قاعه

 جالل محمد الحليم عبد هدى/  ملك - العرب كفر:  بجهة ،

 96481 برقم 20191118 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد ابراهيم ابراهيم عاطف -  198

 هند محمد شوقي واهداب صالح محمد ابراهيم ابراهيم سامح/  ملك - السرو تفتيش - فارسكور:  بجهة ، حالب مواشي مزرعه عن

 تجاره عن 96549 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان جاد سعد احمد -  199

 غنيم مختار رشدي/  ملك - الغنايمه مسجد بجوار العنانيه:  بجهة ، موبليات

 تجاره عن 96444 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حشيش ابو محمد بديع ماجد -  200

 عمرو/  ملك الشهاوي مفروشات امام النقراشي شارع - ثان قسم:  بجهة ، واالنترنت الكمبيوتر خدمات عدا فيما كمبيوتر اكسسوار

 عسل احمد محمد

 عن 96464 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زياده عوض عبدالمعطي بشير سمر -  201

 المعاطي ابو فرج/  ملك - ناصر شارع البلد سعد كفر:  بجهة ، اقمشه تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ورشه عن 53475 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النواصري النادي محمد وحيد -  202

 بملكه - متر 100 مساحه 1 رقم هنجر 28 رقم ورشه - شطا:  بجهة ، اثاث صناعه

 ورشه عن 96531 برقم 20191124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد طه حمدي محمود -  203

 رضا محمد احمد محمد/  ملك - الجديده الرضا ام البطيخ كفر مركز:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره

 عن 96500 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عابد علي توفيق عبدالسالم محمد -  204

 بملكه - فارسكور خلف اوالد:  بجهة ، الي نصف طباقي مخبز

 صناعه عن 96507 برقم 20191120 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابراهيم السيد شهيره -  205

 عيد السيد حسني محمد/  ملك - اللحم عزبه الحربي الشارع اللحم عزبه:  بجهة ، موبليات

 عن 96530 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم محمد ياسين محمد عاطف -  206

 قاسم محمد ياسين محمد/  ملك - العرب كفر:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات وتقديم تجهيز

 محل عن 96390 برقم 20191106 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصير ابراهيم امين فتحي احمد -  207

 زياده سرور االسعاد ابو/  ملك - الغنيميه:  بجهة ، كهربائية ادوات

 استيراد عن 96398 برقم 20191106 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف جرجس يوسف مينا -  208

 مصطفى/  ملك - الفنار شارع البرج عزبه:  بجهة ، 6 المجموعه 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير

 سليم عبدالرحمن

 عن 96401 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر عبدالهادي جمعه مكرم وليد -  209

 رخا فتحي يوسف اشرف/  ملك - العلوي الكوبري اسفل - البطيخ كفر البطيخ كفر مركز:  بجهة ، بالتجزئه وفاكهه خضار تجاره

 عن 96350 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض عبدالسالم عبدالعزيز رضا -  210

 عوض حسن رجائي بدريه/  ملك - البدراوي الوسطاني:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره ورشه

 عن 96350 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض عبدالسالم عبدالعزيز رضا -  211

 عوض حسن رجائي بدريه/  ملك - البدراوي الوسطاني:  بجهة ، ميكانيكيه نجاره ورشه

 لخلط مصنع عن 96359 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جعفر محمد فتحي احمد -  212

 الجديده دمياط:  بجهة ، المماثله والطالءات والورنيشات الدهانات وصنع البويات وتجاره البارد على العضويه التنروالمذيبات وتعبئه

 ابراهيم جعفر محمد فتحي/  ملك 14 بلوك 20 قطعه الصناعيه المنطقه امتداد -

 عن 96424 برقم 20191111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل القادري عبدالرحمن عبده -  213

 هيثم/  ملك - السرو تفتيش - فارسكور:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد

 الجمل مستجير محمد شحاته

 عن 96408 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزار الشرباصي المتولي عمار -  214

 الفار محمد كامل ايمان/  ملك 27/214 رقم بالعقار 6 رقم محل - الجديده دمياط:  بجهة ، المساحيه لالعمال مركز

 96415 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيوي رمضان عوض ربيع ابراهيم -  215

 شعير رزق رجب محمد هناء/  ملك هللا عبد الخولي ميت:  بجهة ،(  تعديل)  والغالل الحبوب تجاره عن

 صيانه عن 96418 برقم 20191111 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغني عبد شحاته سيد محمد -  216

 الجنيدي عوض السيد/  ملك الجلديه مستشفى امام الحرس باب - ثالث قسم:  بجهة ، مياه فالتر

 عن 96430 برقم 20191112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاطي عبد محرم نجيب محمد وليد -  217

/  ملك - 36 عماره - الثاني الحي مركز - الجديده دمياط:  بجهة ، الكهربائيه المصاعد وصيانه وتركيب وتوريد مقاوالت مكتب

 مسعد محمد محمود محمود خالد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 صناعه عن 96436 برقم 20191112 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطلخاوي احمد حسن محمد -  218

 الطلخاوي احمد احمد حسن/  ملك - المنياوي اسعد شارع - الخياطه:  بجهة ، موبليات

 عن 96469 برقم 20191117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين ابو علي انور ماهر علي -  219

 حسين ابو علي انور ماهر/  ملك - المركز خلف اللحم عزبه:  بجهة ، حكوميه مقاوالت

 عن 96445 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرجال ابو البسيوني رفعت محمد -  220

 الرجاتل ابو البسيوني البسيوني رفعت/  ملك الجمل المعتمد الشهيد شارع - الروضه:  بجهة ، حكوميه مقاوالت

 ماكينه عن 96498 برقم 20191119 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جريوه على مصطفى محمود -  221

 جريوه حمزه على مصطفى/  ملك الميناء مدرسه بجوار الفيران كوم - السنانيه:  بجهة ، اويما دق

 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور الشربيني محمد الشربيني الشربيني -  222

 عاشور الشربيني محمد الشربيني/  ملك - القديمه السلخانه شارع فارسكور:  بجهة ،(  بقاله)  ماركت سوبر عن 96536

 عن 96447 برقم 20191113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزميتي عطيه ابراهيم محمد محمود -  223

 عطيه ابراهيم محمد محمد/  ملك - الضهره:  بجهة ، البان معمل

 مخبز عن 96542 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمه زاهر احمد الشحات -  224

 بركه فريد احمد سها/  ملك التجاريه المدرسه شارع - الغاب كفر:  بجهة ، طباقي

 مزرعه عن 96552 برقم 20191126 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابراهيم السعيد جمعه -  225

 بملكه - العوامر البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز:  بجهة ، مواشي

 73784 برقم 20191127 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الششتاوي الرازق عبد رضا هللا عبد -  226

 حامد/  ملك - الوسطاني:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب عن

 شاكر كامل حامد

 مطعم عن 96374 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القنيلي طاهر المعاطي ابو مها -  227

 الصعيدي محمد عبدالمجيد هللا فتح محمد/  ملك - فارسكور:  بجهة ، وفالفل فول

 صالون عن 96387 برقم 20191106 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد السعيد رضا احمد -  228

 خميس عيد عيد هناء/  ملك - البراشيه:  بجهة ، حالقه

 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابراهيم احمد عبدالرحيم حاتم مروه) سنتر بيوتي مارو -  229

 محمد/  ملك - ناصف المتولي الغريب شارع الزرقا:  بجهة ،(  تجميل مركز)  حريمي كوافير عن 96420 برقم 20191111

 القنيش اسماعيل

 عن 96372 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخميسي السيد سعد محمد الدسوقي -  230

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

 صالح المهدي طه ابراهيم

 عن 96381 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيوني الهادي عبد اشرف عالء -  231

 علي ابو عيد صالح محمد/  ملك - السرو:  بجهة ، وتصدير عامه مقاوالت مكتب

 عن 96363 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدبسي ابراهيم خليل عبدالقادر اسامه -  232

 الصالحين عبد الشحات سمير عادل/  ملك - 38 قطعه الثاني الحي مركز الثاني الحي الجديده دمياط:  بجهة ، جمركي تخليص

 96365 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد عباس ابراهيم ابراهيم باسم -  233

 حسن مصطفى عبدهللا عال/  ملك - غالب ابو ميت:  بجهة ، السيارات غيار قطع تجاره عن

 عن 96342 برقم 20191103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلمان مقبل عباس رافت محمد -  234

 والده ملك - دقهله:  بجهة ، بضائع نقل مكتب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 96414 برقم 20191107 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه علي رجب رجب هاني -  235

 الشعبيه الساحه خلف - فارسكور:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد مكتب

 عزام شلبي رضا تامر/ ملك

 عن 96419 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المقصود عبد ابراهيم محمد ابراهيم -  236

 عبد ابراهيم محمد ومحمد وعادل احمد/  ملك المعلمين مسجد خلف المعلمين تقسيم - ثالث قسم:  بجهة ، وبقاله البان منتجات

 المقصود

 عن 96422 برقم 20191111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه بركات محمد بركات -  237

 الزوايد حي - دمياط منيه - اول قسم:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد

 ابراهيم بركات محمد مدحت/  ملك

 عن 96490 برقم 20191119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالجواد محمد محمد -  238

 محمد/  ملك - سديد الشيخ السنانيه:  بجهة ، 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا السلع جميع في وتصدير استيراد

 سعد احمد عبده

 تطريز عن 96450 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى محمد سعد محمد اكرم -  239

 والده/  ملك التعليميه االداره امام الثانيه المجاوره الثاني الحي - الجديده دمياط:  بجهة ، مالبس

 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهيشي الرحمن عبد المندوه الرحمن عبد والء -  240

 جعفر الحميد عبد الحميد عبد احمد/  ملك - البلد سعد كفر:  بجهة ، بقاله محل عن 96493

 مخبز عن 96521 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي القصبي علي محمد -  241

 علي السيد العظيم عبد فتحيه/  ملك - البحريه االبراهيميه:  بجهة ، الي نصف

 عن 96482 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصفطي محمد العزيز عبد محمد -  242

 احمد محمد طاترق/  ملك 4 رقم مكتب 67/33 القطعه الثالثه المجاوره الرابع الحي - دهالجدي دمياط:  بجهة ، مصاعد تركيب

 شحاته

 تجاره عن 96442 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حشيش ابراهيم محمد عزه -  243

 الهندي ابراهيم علي حازم/  ملك - البرج عزبه طريق - اللحم عزبه:  بجهة ، ومرايا مسطح زجاج

 مطعم عن 57676 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طرابيه ابراهيم احمد محمد -  244

 بملكه - 33 قطعه 3 المجاوره العاصي تقسيم - البر راس:  بجهة ، مأكوالت وتجهيز

 محل عن 96513 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االباصيري ابراهيم السعيد ايمن -  245

 الشافعي طه محمود/  ملك - 1 محل 11/114 قطعه الرابعه المجاوره االول الحي الجديده دمياط:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

 ورشه عن 96557 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفار ابراهيم سليمان ابراهيم -  246

 هاشم صالح ابو عبدالقادر مديحه/  ملك - اليتيم كفاله خلف الشعراء بنزينه شارع الشعراء:  بجهة ، رخام

 موبليات تجاره عن 96558 برقم 20191126 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر احمد احمد محمد -  247

 قابيل فريد محمود حسن/  ملك - الحسيني مدرسه بجوار العدليه:  بجهة ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   عامه وبضائع حاويات نقل خدمات مكتب  ،  شركة   وشريكه رمضان صالح كريم -  1

 بجوار نافع المستشار شارؤع - اول قسم:  بجهة ، عامه وبضائع حاويات نقل خدمات مكتب عن ، 96526 برقم 20191124 فى

 رمضان يوسف محمد احمد/  ملك لالشعه خليل اسامه مركز

   مالها ،رأس   والمحمول والمنزليه الكهربائيه االدوات وتوزيع تجاره  ،  شركة   وشريكه ابراهيم نجيب ابراهيم -  2

 كفر:  بجهة ، والمحمول والمنزليه الكهربائيه االدوات وتوزيع تجاره عن ، 96554 برقم 20191126 فى ،قيدت 100000.000

 البطيخ كفر م السيد ابراهيم نجيب ابراهيم/  ملك - الجديده الرضا ام - البطيخ

 برقم 20191103 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   النقل العمال مكتب  ،  شركة   وشريكه عبده محمد رجب ايمن -  3

 عبده محمد رجب عادل/  ملك فارسكور - شرباص:  بجهة ، النقل العمال مكتب عن ، 96344

 وخدمات والبحري البري الصيد ادوات عدا فيما بحريه توريدات مكتب   ،  شركة   وشريكه خليفه منصور القطب محمود -  4

 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس   وحصر وعد سفن وتموين بحريه واشغال سفن ومخلفات حكوميه ومقاوالت النقل اعمال

 ومقاوالت النقل اعمال وخدمات والبحري البري الصيد ادوات عدا فيما بحريه توريدات مكتب عن ، 96421 برقم 20191111

 الزفري علي جمعه محمود/  ملك البلد سعد كفر:  بجهة ، وحصر وعد سفن وتموين بحريه واشغال سفن ومخلفات حكوميه

 ،رأس   العامه والبضائع الحاويات نقل اعمال مكتب  ،  شركة(    وشريكته حلوه محمد محمد رياض)  النقل العمال الرياض -  5

 - فارسكور:  بجهة ، العامه والبضائع الحاويات نقل اعمال مكتب عن ، 96431 برقم 20191112 فى ،قيدت 6000.000   مالها

 حلوه علي حمدم محمد/  ملك - شرباص

 المخلفات من والتخلص والمعالجه والنقل عامه بيئيه وخدمات استشارات مكتب  ،  شركة   وشريكها سعد حسن محمد شروق -  6

   مالها ،رأس(    الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما)  لاليزو والتأهيل والطبيه والسائله الصلبه

 من والتخلص والمعالجه والنقل عامه بيئيه وخدمات استشارات مكتب عن ، 96432 برقم 20191112 فى ،قيدت 10000.000

:  بجهة ،(  الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما)  لاليزو والتأهيل والطبيه والسائله الصلبه المخلفات

 دياب ابراهيم علي محمد/  ملك 18 المجاوره - الثالث الحي - الجديده دمياط

   مالها ،رأس  مالبس تجاره  ،  شركة   حمص هاشم سمير احسان وشريكته العشري احمد سيد ابراهيم احمد شركه -  7

/  ملك - المتبولي مسجد بجوار رابع قسم:  بجهة ، مالبس تجاره عن ، 96560 برقم 20191126 فى ،قيدت 10000.000

 العشري احمد سيد ابراهيم

   مالها ،رأس   وتركيب وصيانه كهربائيه مصاعد توريدات مكتب  ،  شركة   وشريكه السعود ابو عاطف احمد -  8

:  بجهة ، وتركيب وصيانه كهربائيه مصاعد توريدات مكتب عن ، 96572 برقم 20191127 فى ،قيدت 100000.000

 سقاال التابعي سمير/  ملك السخاوي ميدان يوليو 23 شارع - فارسكور

 50000.000   مالها ،رأس   للحاويات البري النقل باعمال القيام  ،  شركة   وشريكه الدين محي محمد منصور ابراهيم -  9

 صباح/  ملك الخولين كوبري - الشعراء:  بجهة ، للحاويات البري النقل باعمال القيام عن ، 96535 برقم 20191125 فى ،قيدت

 جوده سعد سامي

 ،رأس   والديكور االثاث صناعه  ،  شركة(    وشركاه العشري العليم عبد الناصر عبد)  والديكور االثاث لصناعه بيرامتس -  10

 - فارسكور - الحوراني:  بجهة ، والديكور االثاث صناعه عن ، 96518 برقم 20191121 فى ،قيدت 100000.000   مالها

 زيان علي فهمي فهمي/  ملك

 6000.000   مالها ،رأس   العامه والضائع الحاويات نقل الداره مكتب  ،  شركة   وشريكته عطا السعيد محمد محمد -  11

/  ملك الجيش شارع - سعد كفر:  بجهة ، العامه والضائع الحاويات نقل الداره مكتب عن ، 96429 برقم 20191118 فى ،قيدت

 جبريل السنوسي السعيد ضياء

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   34322:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نقشاره  محمد محمد  جابر   - 1

 نهائيا النشاط لترك 33024 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   14964:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشامي علي محمد محمد السيد   - 2

 10702 رقم التأشير اب بموجب القيد الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   52271:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجمل المتولي حافظ حافظ هناء   - 3

 نهائيا النشاط لترك 33021 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   43354:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبيد ابو زكريا حلمى   - 4

 نهائيا النشاط لترك 33023 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   38250:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم جعفر محمد فتحي   - 5

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   72851:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي حسن موسى كامل   - 6

 نهائيا النشاط لترك 33028 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   37740:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والى عبده عزت مكارم   - 7

 نهائيا النشاط لترك 33025 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   48768:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصرفى طه احمد ناصر   - 8

 نهائيا النشاط لترك 33026 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   60870:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زعير السيد مسعد ايمن   - 9

 نهائيا النشاط لترك 33029 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   48013:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحفناوى حبيب محمد هاله   - 10

 نهائيا النشاط لترك 33027 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   82930:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طه سليمان سليمان محمد   - 11

 نهائيا النشاط لترك 33032 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   94784:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخياط السعيد السيد احمد   - 12

 نهائيا النشاط لترك 33031 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   77302:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم طه فكري محمد   - 13

 نهائيا النشاط لترك 33030 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   50219:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هالل محمد فؤاد سهام   - 14

 نهائيا النشاط لترك 33033 رقم محو بامر شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   49304:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نوار عبدالحميد رضا   - 15

 نهائيا النشاط لترك 33034 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   89800:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد حموده احمد شريف   - 16

 نهائيا النشاط لترك 33038 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   81002:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صبيحى ابراهيم السيد احمد   - 17

 نهائيا النشاط لترك 33037 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   72087:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشيخ محمد محمد احمد   - 18

 نهائيا النشاط لترك 33035 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   87971:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى ابو احمد حسن عماد   - 19

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم  السجل

 تم   20191111 تاريخ وفى ،   58220:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ىالغن عبد السيد القادر عبد زكريا ياسر   - 20

 نهائيا النشاط لترك 33036 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   50702:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ضبيه محمد محمد عزت   - 21

 نهائيا النشاط لترك 33040 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   30549:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح المنعم عبد امال   - 22

 نهائيا النشاط لترك 33050 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   25345:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شنشن عوض عوض   - 23

 نهائيا  النشاط لترك 33047 رقم محو بامر شطب

 تم   20191113 تاريخ وفى ،   94903:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض عثمان صابر عوض الهادي عبد   - 24

 نهائيا النشاط لترك 33043 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   72991:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كراويه السالم عبد محمد ايهاب   - 25

 النشاط لترك 33043 رقم محو بامر شطب  السجل

 تم   20191113 تاريخ وفى ،   57601:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العاطى عبد محرم نجيب محمد وليد   - 26

 النشاط لترك 33041 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   90338:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد البسيوني السيد يوسف   - 27

 11099 رقم التشير بموجب الفرع الغاء تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   80235:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن السيد محمد السيد   - 28

 نهائيا النشاط لترك 33055 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   30820:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رخا ابراهيم حامد جالل   - 29

 11082 رقم التأشير بموجب الفرع الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   48867:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصار الغريب محمد محمد   - 30

 نهائيا النشاط لترك 33051 رقم محو بامر شطب

 تم   20191117 تاريخ وفى ،   89652:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محشيه محمد الشربيني محمد رضا   - 31

 نهائيا النشاط لترك 33049 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   59545:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى ناصف الفتاح عبد جمال   - 32

 نهائيا النشاط لترك 33056 رقم محو بامر شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   79146:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين شرف نبيه محمد ياسر   - 33

 نهائيا النشاط لترك 33058 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20191118 تاريخ وفى ،   54344:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكتبي عيد محمد شحاته محمد حسين   - 34

 نهائيا النشاط لترك 33054 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   95160:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين عبدالموجود حسين طه   - 35

 نهائيا النشاط لترك 33059 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   82641:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدسوقي ابراهيم السيد محمد   - 36

 نهائيا النشاط لترك 33057 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   60868:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض ابراهيم بهجت هاني   - 37

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم  السجل

 شطب/محو تم   20191118 تاريخ وفى ،   84222:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبده ابو محمد محمد رضا انس   - 38

 نهائيا النشاط لترك 33053 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   62846:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القشالن التابعي محمد عوض   - 39

 نهائيا النشاط لترك 33061 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   84689:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفار صديق فوزى محمد   - 40

 نهائيا النشاط لترك 33061 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   57341:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبر عطيه عبده سمير   - 41

 نهائيا النشاط لترك 33066 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   83975:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفالحجي عوض محمد اسالم   - 42

 نهائيا النشاط لترك 33067 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   92093:  برقم قيده بقس  ،  فرد تاجر  ،  سليمان محمد محمود فخري   - 43

 نهائيا النشاط لترك 33065 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   64752:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السودانى هللا فضل محمد صابر   - 44

 للوفاه نهائيا النشاط لترك 33048 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   57341:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبر عطيه عبده سمير   - 45

 االخر الرئيسي المحل الغاء

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   47732:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشربينى محمد عاشور محمد   - 46

 نهائيا النشاط لترك 33060 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   89965:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم الحميد عبد ابراهيم اسماء   - 47

 نهائيا النشاط لترك 33068 رقم محو بامر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   72965:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صافو راغب محمد محمد   - 48

 نهائيا النشاط لترك 33069 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   95429:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالسالم السيد انور محمد   - 49

 نهائيا النشاط لترك 33063 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   70489:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسانين الحسيني توفيق مجدي   - 50

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   78277:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحمصي السيد السيد محمد   - 51

 نهائيا النشاط لترك 33077 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   82388:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحفناوي علي علي علي محمد   - 52

 نهائيا النشاط لترك 33070 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   31609:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  لزهيرىا عبدالعال فتحى مسعد   - 53

 نهائيا النشاط لترك 33079 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20191125 تاريخ وفى ،   66057:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الغريب عطيه عطيه اسماعيل محمد   - 54

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   73185:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كرم الزهيري النادي محمود   - 55

 نهائيا النشاط لترك 33085 رقم محو بامر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   90069:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل محمد سعد محمد سعد   - 56

 نهائيا النشاط لترك 33084 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   60998:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشعراوى مصطفى ابراهيم محمد   - 57

 نهائيا النشاط لترك 33082 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   29390:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبيد مصطفى طاهر العربى السيد   - 58

 نهائيا النشاط لترك 33080 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   49592:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضير السيد القناوى احسان   - 59

 نهائيا النشاط لترك 33081 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   72743:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشيخ احمد البديع عبد مدحت   - 60

 نهائيا النشاط لترك 33062 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20191125 تاريخ وفى ،   51124:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجوجري اللطيف عبد هارون يحيى   - 61

 11407 رقم التأشير بموجب القيد الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20191125 تاريخ وفى ،   75122:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البرجيسي اللطيف عبد محمود جمال   - 62

 نهائيا النشاط لترك 33083 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191125 تاريخ وفى ،   51124:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجوجري اللطيف عبد هارون يحيى   - 63

 11408 رقم التأشير بموجب االخر الرئيسي الغاء تم  السجل شطب/محو

 تم   20191126 تاريخ وفى ،   93046:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جوده الخالق عبد اللطيف عبد مراد عمرو   - 64

 نهائيا النشاط لترك 33086 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   65389:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مؤمن محمد الدين جمال خالد   - 65

 نهائيا النشاط لترك 33087 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   91982:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خفاجه علي محمد ماهر محمد   - 66

 نهائيا النشاط لترك 33078 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   70675:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولى محمد جالل محسن   - 67

 نهائيا النشاط لترك 33765 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   71882:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيش محمود محمد السيد   - 68

 ( موبليات صناعه)  االخر الرئيسي المحل الغاء تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   87798:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نار محمد سمير عمرو   - 69

 نهائيا النشاط لترك 33073 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   42837:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نجم   محمد  العزيز عبد   - 70

 نهائيا النشاط لترك 33090 رقم محو بأمر شطب

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   53155:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البرمبالي ابراهيم الدسوقي رضا   - 71

 نهائيا النشاط لترك 33071 رقم محو بأمر شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   95844:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي الصديق احمد هاني   - 72

 نهائيا النشاط لترك 33074 رقم محو بأمر شطب

 تم   20191126 تاريخ وفى ،   88306:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رضا العال عبد علي محمد محمود   - 73

 نهائيا النشاط لترك 33089 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191127 تاريخ وفى ،   87121:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زاهر ابو احمد الجليل عبد مصطفى   - 74

 نهائيا النشاط لترك 33093 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   82232:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم احمد رزق هانى   - 75

 نهائيا النشاط لترك 33091 رقم محو بأمر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191127 تاريخ وفى ،   86835:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رضوان السيد السيد هناء   - 76

 نهائيا النشاط لترك 33092 رقم محو بأمر شطب

 تم   20191127 تاريخ وفى ،   78672:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحلواني اسماعيل السيد احمد حمدي   - 77

 1533 رقم بالتأشير شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191127 تاريخ وفى ،   78672:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحلواني اسماعيل السيد احمد حمدي   - 78

 نهائيا النشاط لترك 33094 رقم محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   95716:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد الفتوح ابو محمد محمود   - 79

 نهائيا النشاط لترك 33099 رقم محو بأمر شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   81473:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  وهب الخضري السعيد حمدي   - 80

 نهائيا النشاط لترك 33098 رقم محو بأمر شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  70941 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فراج طه فوزى طارق -  1

  جنيه  10000.000، ماله سرأ ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  80350 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده ابو السيد احمد مختار -  2

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  76517 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى احمد احمد عصام -  3

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  20191103 ، تاريخ وفي  58582 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المشروعات واداره والمقاوالت لالستثمار كراويه مؤسسه -  4

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

 المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  58582 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  كراويه هللا عبد السيد احمد -  5

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

,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  74632 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشناوي النبي عبد وجدي محمد -  6

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

,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  80568 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جوهر مصطفى عباس محمد -  7

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

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  14964 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشامى محمد السيد -  8

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  95829 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العش رزق رزق يحيى محمد -  9

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

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  78459 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السمبسكاني زكريا عادل محمد -  10

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

 رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  61854 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغنى عبد الحنفى الدسوقى ابراهيم ليلى -  11

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  89864 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ضيف محمد محمد احمد -  12

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  93205 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رجب ابو احمد يوسف ابراهيم -  13

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  68958 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد احمد محمد -  14

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  75435 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سند محمد مسعد محمد -  15

  جنيه  4000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  95305 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين الشافي عبد احمد نصر احمد -  16

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  30820 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رخا ابراهيم حامد جالل -  17

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  66323 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صديق محمود عبده احمد -  18

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  92857 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بسيوني الشربيني الشربيني محمد -  19

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

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  93182 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا علي علي ماهر عمرو -  20

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

,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  79353 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشيوخي رشاد عاطف عمرو -  21

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  94356 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدعدع خليل خليل احمد احمد -  22

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  96376 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن علي علي ابراهيم السيد -  23

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  72163 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته ابو محمد محمد وسام -  24

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

 المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  71366 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحفناوى الحميد عبد سليمان اشرف -  25

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

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  54456 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحداد المنعم عبد محمد المنعم عبد -  26

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  95635 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مندور مندور ابراهيم محمد -  27

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

 رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  96415 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طيويع رمضان عوض ربيع ابراهيم -  28

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  79841 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فتوح محمد عبده فكري فريده -  29

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

 رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  86740 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السنباطي امين حسن محمد الرحمن عبد -  30

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  57237 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق محمد ابراهيم حسن -  31

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  81999 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرقاوي حسن رزق فاطمه -  32

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

,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  77687 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي ابو سعد مصطفى سامح -  33

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  96340 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المر عبدالغني مسعد احمد -  34

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  68049 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مقلد محمود محمد ياسر -  35

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  55919 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفوله علي سالمه صابر -  36

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  96241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طافح احمد داحم فادي -  37

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  56804 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خصوان محمد الدين زين محمد العزيز عبد -  38

  جنيه  35000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  56804 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خصوان محمد الدين زين محمد العزيز عبد -  39

  جنيه  35000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  96234 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بالل محمد المرسي السعيد -  40

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  71087 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شباره حسن محمد سامي -  41

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  29374 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حوزه الرازق عبد الرازق عبد احمد -  42

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  93382 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحسيني ابراهيم مجاهد مجدي -  43

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  82574 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خفاجه السيد السيد نسمه -  44

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  87934 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغني عبد عبده سمير سامح -  45

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  81702 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عياد مرجان مرجان محمد -  46

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  78792 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بيه عبده محمد محمد احمد -  47

  جنيه  125000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  94088 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فوده علي محمد اكرامي -  48

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  86568 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هالل محمد الحليم عبد شيرين -  49

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  41412 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر مسعود محمد بشير -  50

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  92719 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فايد محمد عبده عماد احمد -  51

  جنيه  105000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  54093 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غضه ابو حسن حسن سامى -  52

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  89946 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخولي محمد عبده محمد -  53

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  96232 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجوهري عليوه عليوه رمزي -  54

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

 رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  86015 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان فاضل رمضان ابراهيم جمال -  55

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  79629 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه ابو يونس هللا عبد سهام -  56

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  70489 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين الحسينى توفيق مجدى -  57

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  95907 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السلومي حسن محمد نسرين -  58

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  96482 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصفطي محمد العزيز عبد محمد -  59

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  83915 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العلوي الدسوقي التابعي حسام -  60

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  89222 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المرسي محمد احمد عادل -  61

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  83466 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسي احمد يدوح احمد -  62

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  42857 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  غالى  عبده حسين  اشرف -  63

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

 رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  42857 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   للمقاوالت غالي)  غالي حسين اشرف -  64

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

 تم  20191119 ، تاريخ وفي  65571 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الرازق عبد المطلب عبد السيد المطلب عبد -  65

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  61969 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االديب الجليل عبد الدسوقي -  66

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  86540 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق حبيب تلميذ سمير ناديه -  67

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  96445 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرجال ابو البسيوني رفعت محمد -  68

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

 المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  80179 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى مصطفى مصطفى مصطفى -  69

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  36961 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدمهوجى محمود طه مجدى -  70

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  60213 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خميس محمود فهيم محمد محمد -  71

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  75866 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدويه الكناني فوزي محمد فوزي -  72

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  59645 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البحيري السادات محمد خالد -  73

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

 رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  59645 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  والتصدير لالستيراد البحيري -  74

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  59645 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  للمقاوالت البحيرى خالد -  75

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  76233 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عاصي محمد السعيد راضي محمد -  76

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  96278 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرقاوي عوض حسين عبدالبديع -  77

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

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  84516 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االسكافي عطيه زكي السعيد نادره -  78

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

 تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  96473 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   برس السيد السيد محمد)  لالعالف التعاون -  79

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

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  96473 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  برس السيد السيد محمد -  80

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

 رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  88012 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ريشة العنين ابو ابراهيم انيس مصطفى -  81

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

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  61236 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االسود السيد السعيد ربيع مى -  82

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

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  78381 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سحلول مسعد الحليم عبد مسعد -  83

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

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  93123 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد العاطي عبد محمد صالح -  84

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  70944 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاللى عباس فوزى احمد -  85

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  80322 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عضام ابراهيم محمد طارق -  86

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

 المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  95843 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد الجواد عبد المنعم عبد هللا عبد -  87

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

 المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  90677 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السندروسي السيد السيد حسن حسن -  88

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

 رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  86904 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمه طه ابراهيم محمد جمال اسالم -  89

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

 تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  86904 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  سليم طه ابراهيم محمد جمال اسالم -  90

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

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  76159 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشعراوي صادق ابراهيم حسن -  91

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  96512 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رخا مسعد ابراهيم مسعد -  92

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  37495 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عويضه فهيم فتحى محسن -  93

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  86761 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النبي عبد احمد عطيه جمال بيومي زكريا -  94

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

,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  57967 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يحالمر حسن محمود محمود معتز -  95

  جنيه  2250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  80852 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي زكي كامل ياسر -  96

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  58428 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   تعديل)  غالى حسين محمد كريم -  97

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

 تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  58428 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   للمقاوالت غالي)  غالى حسين محمد كريم -  98

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  95174 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزيات محمد عبده عبده -  99

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  93997 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السعود ابو احمد عطا عاطف هاني -  100

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  96514 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين زين عبدالغني احمد عبده -  101

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  38673 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  لبن ابو السيد السيد  محمود -  102

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

 المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  96508 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغضبان محمد حسين ربيع محمد -  103

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

 المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  88317 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  توفيق محمد محمود عرفات شرين -  104

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  57927 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عرابي احمد محمد مامون محمد -  105

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  94702 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العزبي مصطفى صادق سعاد -  106

  جنيه  1500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  50591 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محسن ابراهيم رمضان محمد -  107

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  88455 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغصناوي محمد محمد احمد -  108

  جنيه  8000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  84925 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان محمد مسعد ربيع اسامة -  109

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  45774 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخضرى عبده  ض عو  خالد -  110

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  96537 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالفتاح زكريا محمد -  111

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  64300 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه المنعم عبد فريد اسامه -  112

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  89144 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كسبر محمد عاشور عاشور -  113

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  86502 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه علي الشربيني احمد علي -  114

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  88880 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حماد محمد محمد ابراهيم -  115

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  52904 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشافعي عبده متولي رضا -  116

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 96351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد محمد احمد -  1

  ابراهيم جاد مسعد/  ملك - العمومي الطريق شحاته كفر ،

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 96352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي المرسي عبدالمنعم رمضان عادل -  2

 علي المرسي عبدالمنعم رمضان/  ملك - السوق عزبه ناصر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 14964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي علي محمد محمد السيد -  3

  بملكه - البرج عزبه ترعه شارع - الشهابيه - ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 96348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه عبدالستار محمد حازم -  4

 هالل علي محمود امينه/  ملك - فشور حلويات امام يوليو 23 شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 82278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام احمد رضا محمد -  5

 خنشع السعيد رجب/  ملك - 24 عماره اكتوبر 6 سوق الشهابيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 96343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدي عبدالحميد محمد محمد -  6

 محمد عطيه عبدالخالق ياسر بسمه/  بملك - جمصه مدارس مجمع بجوار جمصه البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 96350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالسالم عبدالعزيز رضا -  7

 عوض حسن رجائي بدريه/  ملك - البدراوي الوسطاني ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 96350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالسالم عبدالعزيز رضا -  8

 عوض حسن رجائي بدريه/  ملك - البدراوي الوسطاني ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 96347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الاليح محمد عبدالرحمن محمد -  9

 الاليح عبدالرحمن ايمن/  بملك فارسكور الروضه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 96349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال طاهر سامي احمد -  10

 عوض حامد عدنان محمد منار/  ملك - االحسان مسجد بجوار الريسه الترعه من متفرع دمياط منيه اول قسم ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 14964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى محمد السيد -  11

 بملكه - هنديه ابو تقسيم - هنديه ابو ارض - ثالث قسم ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 14964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى محمد السيد -  12

  2019/9/12 في المودع الفرع الغاء تم ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 14964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى محمد السيد -  13

  عشيش مصطفى السيد وسونيا واحمد فوزي/  ملك الجالء شارع 51 - الجالء شارع - اول قسم ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 14964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى محمد السيد -  14

  بملكه - البرج عزبه ترعه شارع - الشهابيه - ثالث قسم ،

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 83901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوجري الحميد عبد احمد رنا -  15

  بملكها - 13 عماره شطا مساكن - شطا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 83901    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، الجوجري الحميد عبد احمد رنا -  16

 بملكها - 13 عماره شطا مساكن - شطا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 96346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل العنين ابو طلعت محمد محمد -  17

 رجب محمد عبدالفتاح ربيع/  ملك فارسكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 80568    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر مصطفى عباس محمد -  18

  جوهر حامد يونس انجي/  ملك الجواهره - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 96341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النيلي ابراهيم مسعد زكريا مصطفى -  19

  النيلي السيد ابراهيم هاني/  ملك المعاطي ابو شارع - ثان قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 96340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المر عبدالغني مسعد احمد -  20

 علي محمود محمد/  ملك - الجواهره - الخياطه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 82279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد منصور محمود احمد -  21

  زيد منصور محمود/  ملك - الوسطاني ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 63406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازي عباس توكل سامي -  22

  فرج عباس العزيز عبد اميره/  ملك  االسره مستشفى بجوار- البدراوي - الوسطاني ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 96345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالفتاح رفعت محمد -  23

 معروف عثمان عفان احمد/  ملك - غالي شارع عبدالرازق جمال ارض رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 14964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي علي محمد محمد السيد -  24

 عشيش مصطفى السيد وسونيا واحمد يفوز/  ملك الجالء شارع 51 - الجالء شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 96342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان مقبل عباس رافت محمد -  25

 والده ملك - دقهله ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 38250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم جعفر محمد فتحى -  26

  االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 96360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيز لطفي محمد محمود -  27

  احمد شحاته احمد محمد العربي/  ملك - الدين سيف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 96355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوش عوض البدري فايزه -  28

  بملكه - البربير السيد مسجد بجوار - السياله ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 82954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي علي محمد حسام -  29

  العلوي السيد ابراهيم نجوى/  ملك 66 رقم العزيز عبد حوض ضمن العتر ارض - السنانيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 96365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عباس ابراهيم ابراهيم باسم -  30

 حسن مصطفى عبدهللا عال/  ملك - غالب ابو ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 86305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين المتولي محمد حماده -  31

 بملكه - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  لعنوانا تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 96359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر محمد فتحي احمد -  32

  ابراهيم جعفر محمد فتحي/  ملك 14 بلوك 20 قطعه الصناعيه المنطقه امتداد - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 96353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرباصي محمد حسن ياسر محمد -  33

  الشرباصي محمد حسن ياسر/  ملك عاشور خزان - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 96364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدهللا ابراهيم -  34

 عرفات محمد عبدالسميع وفاق/  ملك - الجديد الكاشف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 96361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه ابراهيم السيد ابراهيم -  35

  عرفه ابراهيم السيد/ ورثه ملك - البحريه السعديه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 96362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيش السيد عبدالحميد محمد -  36

 محمد زكريا عطيه حمدي/  ملك - 19/53 قطعه 3 مجاوره 1 حي الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 96354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السعيد احمد هاني -  37

  محمد الجواد عبد الجواد عبد طارق/  ملك البيضاء الدار شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 96358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النصارى محمد طلعت بديع -  38

 والده ملك - غالب ابو ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 96363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبسي ابراهيم خليل عبدالقادر اسامه -  39

 الصالحين عبد الشحات سمير عادل/  ملك - 38 قطعه الثاني الحي مركز الثاني الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 96356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطا ابو عبده حسونه المغربي حسان -  40

 العطا ابو عبده حسونه المغربي محمد/  ملك - البطيخ كفر الرضا ام البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 61854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد الحنفى الدسوقى ابراهيم ليلى -  41

 العيوطي عبدالسميع عبدالسميع/  ملك - فارسكور خلف اوالد ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 96357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الموافي احمد حسين محمد -  42

  زيان الفتوح ابو فتحي احالم/  ملك الزراعيه الجمعيه شارع - الحوراني ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 96368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم احمد وليد -  43

 احمد ابراهيم احمد علي/  ملك - السوق عزبه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور علي يحيى -  44

  البطيخ كفر. م علي يحيى سامح/  ملك البلد جمصه ،

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخميسي السيد سعد محمد الدسوقي -  45

  صالح المهدي طه ابراهيم/  ملك داود ابو عزبه - سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 94329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حراز محمد السعيد فاطمه -  46

 عبدالقادر عبدالمجيد احمد عماد/  بملك - البلد وسط العباسيه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن علي علي ابراهيم السيد -  47

 بملكه - الزرقا ينالد سيف ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومي محمد ابراهيم المغوري محمد -  48

  محمد احمد الفتاح عبد حسام/  ملك - سديد الشيخ البر راس طريق - السنانيه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد الوهاب عبد مصطفى هاني -  49

 الشعراوي الحميد عبد ساميه/  ملك - السنانيه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السريتي المالك عبد حنين ميالد -  50

  المتبولي شارع - الغريب مشرف هللا عبد/  ملك المرقب شارع - رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 93808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد مصطفى اشرف -  51

  البطيخ كفر. م علي محمد مصطفى اشرف مصطفى/  ملك - الركابيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 93790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطرابيلي ابراهيم محمد حنان -  52

  البطيخ كفر. م خليل النبي عبد زهيره ورثه/  ملك السوادايه - السواحل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان طه زكي فوزيه -  53

 عماشه محمود محمد صالح/  ملك - غالب ابو ميت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 82279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد منصور محمود احمد -  54

  زيد منصور محمود/  ملك سعد كفر - الوسطاني ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 57494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريدي ابراهيم محمد حسام -  55

  القشاوي عبده السيد رجب/  ملك الفنار شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفيله عوض حسام محمد -  56

  حفيله احمد عوض حسام/  ملك 32/42 قطعه الثانيه المجاوره الثاني الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه ابو زكريا يحيى محمد بدر -  57

  حاله رضا محمد/  ملك الديني المعهد شارع االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 57494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريدى ابراهيم محمد حسام -  58

  القشاوي عبده السيد رجب/  ملك الفنار شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني الهادي عبد اشرف عالء -  59

  علي ابو عيد صالح محمد/  ملك - السرو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القنيلي طاهر المعاطي ابو مها -  60

 الصعيدي محمد عبدالمجيد هللا فتح محمد/  ملك - فارسكور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلمي رجب حسن نشوى -  61

 العلمي مصطفى رجب حسن/  ملك - االعصر جامع بجوار المنتزه شارع االعصر رابع قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 75380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف محمد السعيد محمود -  62

 العطا ابو احمد احمد محمود/  بملك - فارسكور الضهره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 93182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا علي علي ماهر عمرو -  63

  االولى المجاوره االول الحي 8 رقم العقار الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس البنداري حسن سحر -  64

 فضيله السيد عادل ايهاب/  ملك - فارسكور ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 69379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوارج ابو حافظ احمد عثمان -  65

  نوارج علي عيد سميره/  ملك - طبل - الخياطه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومي محمد محمد احمد -  66

 البدالي الحسيني محمود ابراهيم/  ملك - 10/43 قطعه الثالثه المجاوره الثاني الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 93808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد مصطفى اشرف -  67

  البطيخ كفر. م علي محمد مصطفى اشرف مصطفى/  ملك - الركابيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم احمد محمد مجدي -  68

 عبده محمد فوزي محمد/  ملك - الوسطاني ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليف حموده محمد فريد -  69

  خليف حموده محمد رضا/  ملك - الغنيميه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 96380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المياح عبده الفتاح عبد ياسر -  70

  جمعه حسن الباسط عبد/  ملك العلوي الكوبري من المتفرع 6 شارع 13 الجمرك مدرسه امام -رابع قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريالي محمد السعيد محمد هاني -  71

  الريالي السعيد محمد محمد/  ملك الزراعه مدرسه امام عثمان ارض - النصارى طغي ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشري الشربيني علي عماد -  72

 العشري الشربيني علي رمضان/  ملك - عدوي ابو طريق اول الرزق ام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 70106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد محمد رياض -  73

  شطا احمد الوهاب عبد محمد/  ملك الثالث الدور الشرطه عماره االعصر - النيل كورنيش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض سعد عوض سعد -  74

 احمد طلعت محمد مصطفى/  ملك - المصنع شارع البرج عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد المتولي المتولي منير -  75

  عمر المتولي المتولي/  ملك - العباسيه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر عبدالهادي جمعه مكرم وليد -  76

 رخا فتحي يوسف اشرف/  ملك - العلوي الكوبري اسفل - البطيخ كفر البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 82954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي علي محمد حسام -  77

  العلوي السيد ابراهيم نجوى/  ملك 66 رقم العزيز عبد حوض ضمن العتر ارض - السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 91561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدهللا محمد اماني -  78

 زياده بدر البيلي سعد/  بملك - التجارة مدرسة شارع الوسطاني ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير ابراهيم امين فتحي احمد -  79

 زياده سرور االسعاد واب/  ملك - الغنيميه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف جرجس يوسف مينا -  80

 سليم عبدالرحمن مصطفى/  ملك - الفنار شارع البرج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيز رجاء ناجي مينا -  81

  االبحر عوض محمود فهمي/  ملك حلمي العال عبد شارع 50 سرور ميدان - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراويه محمد سعد ياسمين -  82

  السويدي احمد عاشور/  ملك - السياله ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغضبان محمد احمد عبده رضا -  83

 الغضبان احمد عبده محمود/  ملك - عسل نصر شارع جريبه شط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طربيه مسعد منصور كريم -  84

  طرابيه حسن مسعد منصور/  ملك - سينا ابن شارع - البرج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 79096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم محمد سعد مجدي السيد -  85

 العيش عوض محمد جابر سامي/  بملك هللا عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابراهيم الفتوح ابو السيد محمد -  86

  حسن يوسف توفيق خالد/  كمل 40/43 قطعه الثالثه المجاوره االول الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشويمي السعيد عطاهللا طارق -  87

 العزبي مسعد محمود محمد/  ملك - االولى االعصر رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهبو مسعد احمد عصام -  88

  شهبو مسعد احمد/  ملك الكبير المسجد بعد - الخياطه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد السعيد رضا احمد -  89

 خميس عيد عيد هناء/  ملك - البراشيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمد السالم عبد مختار -  90

 اسماعيل احمد احمد عزه/  ملك - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدريني محمد زكي زيدان ليلى -  91

  مي محمد عرفات محمد بكر ابو/  ملك - البراشيه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 96394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل ابراهيم محمد صباح -  92

  طراف عوضين باسم بدر/  ملك الحرس باب شارع - ثالث قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 96405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي جاد جاد اشرف -  93

 والده/  ملك - الرحامنه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 96413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالحليم محمد محمود -  94

 عايد فتحي فتحي فاطمه/  ملك - خلف اوالد فارسكور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 96412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك رزق فؤاد ابانوب -  95

 مسعد حامد عمرو/  ملك - المتبولي شارع رابع قسم ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 96410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النواصري المهدي الحميد عبد محمد محمد -  96

  النواصري الحميد عبد سعد/  ملك - القبليه السعديه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 86594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد السيد عبده الدين سعد اسامه -  97

  هنيدي عبده خليل صفيه/  ملك خضر الشيخ شارع - الشعراء ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 96407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز مرسي عبدالجوار رحاب -  98

  خليل ابراهيم ابراهيم اكرم/  ملك - الصفوه مول النيل كورنيش شارع اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 96406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي محمد محمد حسام -  99

  قطاريه محمد الفتاح عبد طارق/  ملك الجمرك مدرسه - االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 96411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد شحاته ربيع شعبان -  100

  سرحان محمد محمد ايهاب/  ملك القنطره شارع - النيل كورنيش شارع -ثان قسم ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 96409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفي اسماعيل علي اسماعيل علي -  101

 والده ملك - المحليه الوحده شارع الشيوخ ميت ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 96408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار الشرباصي المتولي عمار -  102

  الفار محمد كامل ايمان/  ملك 27/214 رقم بالعقار 6 رقم محل - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 80386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويضه شطا محمد هشام -  103

 الخولي ابراهيم السيد رؤيه/  بملك - الغنيميه فارسكور ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 96415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيوي رمضان عوض بيعر ابراهيم -  104

  شعير رزق رجب محمد هناء/  ملك هللا عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 96404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي محمود طه السيد -  105

 العوادلي محمد محمود طه/  ملك - الصياد عوض مدرسه بجوار الملح شط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 96414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه علي رجب رجب هاني -  106

  عزام شلبي رضا تامر/ ملك الشعبيه الساحه خلف - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 96425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دنيا ابو احمد طلعت محمد مصطفي -  107

 بملكه - لالثاث الصناعيه المنطقه 49 رقم بالهنجر 25 رقم ورشه شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 96422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه بركات محمد بركات -  108

  ابراهيم بركات محمد مدحت/  ملك الزوايد حي - دمياط منيه - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 90387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد رزق الخالق عبد محمد -  109

 الهوال عوض السيد عادل/  بملك 40/63 قطعه الثالثه المجاوره االول الحي المحجوب شارع الجديده دمياط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 96423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجربه ابراهيم علي ابراهيم حماده -  110

  عريف عيسى محمد/  ملك الدين سيف ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 96419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد ابراهيم محمد ابراهيم -  111

  المقصود عبد ابراهيم محمد ومحمد وعادل احمد/  ملك المعلمين مسجد خلف المعلمين تقسيم - ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 94340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد محمد شعبان -  112

  طلبه السيد طارق/  ملك الدين سيف 3 عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 87971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى ابو احمد حسن عماد -  113

 ( وديكور معماريه مقاوالت)  االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 96417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان حامد السيد جيهان -  114

  عون علي احمد محمود/  ملك سرولر ميدان - التحرير شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 96420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابراهيم احمد عبدالرحيم حاتم مروه) سنتر بيوتي مارو -  115

 القنيش اسماعيل محمد/  ملك - ناصف المتولي الغريب شارع الزرقا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191111

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 96427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه غازي فرج محمد -  116

  مطر النجا ابو طه محمد عوض/  ملك نافع المستشار شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 96418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغني عبد شحاته سيد محمد -  117

  الجنيدي عوض السيد/  ملك الجلديه مستشفى امام الحرس باب - ثالث قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 96426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويضه محمود محمود الدين عالء -  118

  عبدالحميد محمد عبده ابراهيم ايهاب/  كمل - نافع المستشار شارع - اول قسم ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20191111 تاريخ وفي 96416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( فهيم هاشم الموجود عبد هاشم محمود)  هاشم ديار -  119

 محمد/  ملك 1 مكتب 189 قطعه الثقافه قصر بجوار المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  الرمادي محمد مصطفى

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 96424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل القادري عبدالرحمن عبده -  120

 الجمل مستجير محمد شحاته هيثم/  ملك - السرو تفتيش - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 96438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحي عبد محمد محمد رضا -  121

  الحي عبد محمد توكل اشرف/  ملك الزرقا - الزعاتره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 96435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود علي محمد محفوظ محمد -  122

 محمود علي محمد محفوظ محمود/  ملك - العبيديه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 96436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطلخاوي احمد حسن محمد -  123

  الطلخاوي احمد احمد حسن/  ملك - المنياوي اسعد شارع - الخياطه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 96434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشكور عبد زكي جمال محمد -  124

 السيد الشكور عبد زكي جمال/  ملك - الجالء شارع - سعد كفر بندر ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل مت 20191112 تاريخ وفي 96430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطي عبد محرم نجيب محمد وليد -  125

 مسعد محمد محمود محمود خالد/  ملك - 36 عماره - الثاني الحي مركز - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 96428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازي محمد جالل محمد -  126

 المنزالوي رجب احمد روض/  ملك - التخصصي مستشفى شارع - االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 80681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات رضوان مصطفى رضا -  127

  طمان احمد فتحي الحفيظ عبد/  ملك الزعاتره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 96433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى طه امال -  128

 منصور الواحد عبد محمد اسالم/  ملك - الشرطه عمارات - سعد كفر بندر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 57237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد ابراهيم حسن -  129

  رزق محمد ابراهيم سمير/  ملك - النجار عزبه - شحاته كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 96439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ذكي احمد باسم -  130

  مصطفى ذكي احمد سامي/  ملك - القبليه االبراهيميه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 96437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعرب محمود عوض الحسيني همت -  131

  عليزعرب محمد محمد احمد/  ملك - بكر ابو شارع - السرو ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 96440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقي حسن عبدالفتاح احمد -  132

 بملكه - متر 100 مساحه 1 هنجر 21 ورشه لالثاث دمياط مدينه شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 85387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموبليات لنجاره سكرانه -  133

  بملكه - لالثاث دمياط نهبمدي 10 ورشه 4 هنجر - شطا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 96445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرجال ابو البسيوني رفعت محمد -  134

  الرجاتل ابو البسيوني البسيوني رفعت/  ملك الجمل المعتمد الشهيد شارع - الروضه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 96448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محرم احمد محمد احمد)  للزجاج محرم -  135

  الباسط عبد محمد سامح/  ملك بورسعيد طريق - السياله ،:   الـتأشير وصف,  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 96443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد الغريب الدين صالح محمود -  136

  الصايغ السيد وذكي الصايغ الحميد عبد/  ملك الصايغ مول التجاري شارع - اول قسم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 96446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف النحاس رضا -  137

  يوسف النحاس حمدي/  ملك - سعد كفر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 96447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزميتي عطيه ابراهيم محمد محمود -  138

 عطيه ابراهيم محمد محمد/  ملك - الضهره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 96442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش ابراهيم محمد عزه -  139

 الهندي ابراهيم علي حازم/  ملك - البرج عزبه طريق - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 96444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش ابو محمد بديع ماجد -  140

  عسل احمد محمد عمرو/  ملك الشهاوي مفروشات امام النقراشي شارع - انث قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 88234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لقيه العزيز عبد بالل بهاء احمد -  141

 وتصدير استيراد نشاط عن العقاد عباس من متفرع الجمل حسن محمد شارع 7 رقم العقار - نصر مدينه ،:   الـتأشير وصف

 كاميرات وتجاره والتصدير لالستيراد سكيوريتي ايجيبت تجاريه وسمه الشمسيه الطاقه وانظمه المراقبه كاميرات اجهزه وتجاره

 ا وانظمه المراقبه

 تم 20191113 تاريخ وفي 96449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبدالحميد محمد عبدالهادي احمد محمد)  العز ابو -  142

 جوهر فرح زكريا عبدهللا/  ملك - جريبه شط ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 96458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط حسن محمد طارق محمد -  143

 بملكه - 63 سوق 56 رقم المحل - البر راس ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 53475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النواصرى النادى محمد وحيد -  144

  بملكه - متر 100 مساحه 1 رقم هنجر 28 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 96451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسي عثمان ابراهيم السيد -  145

  البسطويسي عثمان ابراهيم ابراهيم/  ملك البنك عزبه - الوسطاني ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 96450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد سعد محمد اكرم -  146

  والده/  ملك التعليميه االداره امام الثانيه المجاوره الثاني الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 96459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي السيد فضل السيد هادي -  147

  جالل محمد الحليم عبد هدى/  ملك - العرب كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 96456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبكي محمد حسن امل -  148

 عبيد عبدالفتاح محمد خيري/  ملك - 2 محل 4/43 قطعه الثالثه المجاوره الرابع الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 96453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد البصير عبد الظاهر عبد سونه -  149

  ابراهيم علي سمير احمد/  ملك بكر ابو مسجد بجوار المحور شارع قناوي شارع - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 96460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد مليجي الرحمن عبد -  150

  الريالي طه زيد ابو/  ملك - الشوافعه - جريبه شط ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 53475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النواصري النادي محمد وحيد -  151

  بملكه - متر 100 مساحه 1 رقم هنجر 28 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 96455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنباطي عبده صالح كامل -  152

 الموجي يوسف احمد محمود/  ملك - السرو ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 96452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االشقر علي محمود محمود فاطمه -  153

  زيد محمد صادق شعبان احمد/  ملك السنترال بجوار - الزرقا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 96454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد بدر ابراهيم احمد احمد -  154

  المرسي محمد محب سحر/  ملك 15/11 القطعه االولى المجاوره - الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 96457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي ابراهيم الشربيني فكري اسالم -  155

 عصر عوض السعيد السعيد/  ملك - الزرقا - السرو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر بديع اسماعيل احمد -  156

  الشين احمد الدين عماد حمدي/  ملك - ناصر حضانه امام المطري شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغازي محمد التابعي حسن حسن -  157

 والده ملك - الرياضي النادي شارع القوس شارع الشعراء ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر كامل حامد حامد -  158

 عامر السيد السعيد علي محمد/  ملك - الوسطاني ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 91245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنشن احمد سعد محمد -  159

  قرين محمد محمد هدى/  ملك الصياد مول - النيل كورنيش شارع - اول -قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 90338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد البسيوني السيد يوسف -  160

 (  2018/10/3 في المودع الفرع الغاء)  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صير ابو احمد فاروق احمد -  161

 بملكه لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه 43 رقم هنجر 7 رقم ورشه شطا ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 63349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالثاث الفار -  162

  بملكه - 22 ورشه 50 هنجر - لالثاث دمياط مدينه - شطا

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو علي انور ماهر علي -  163

 حسين ابو علي انور ماهر/  ملك - المركز خلف اللحم عزبه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان طه عبداللطيف مصطفي محمد -  164

 صالح محمد احمد محمد/  ملك - 2 رقم محل 24/63 قطعه 3 مجاوره االول الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب اليمني محمد احمد -  165

  صالح المهدي طه ابراهيم/  ملك االعصر شارع طريق اول مبارك شارع - سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف نبيه محمد ياسر -  166

 الصعيري الشربيني محروس محمد/  ملك - العرب كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 95792    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي مصطفى يوسف وفاء -  167

  سحلب مصطفى عبده ناديه/  ملك 1 رقم محل 69 قطعه المركزيه المنطقه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  نالعنوا تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 91245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنشن احمد سعد محمد -  168

 قرين محمد محمد هدى/  ملك الصياد مول - النيل كورنيش شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 30820    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابراهيم حامد جالل -  169

 (  الفرع الغاء)  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 30820    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابراهيم حامد جالل -  170

 (  االخر الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 30820    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابراهيم حامد جالل -  171

  بملكه - السنانيه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  برس السيد السيد محمد)  لالعالف التعاون -  172

 (  تعديل)  بملكه - االقطان مخزن امام القديم الطريق - شطا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  برس السيد السيد محمد -  173

 (  تعديل)  بملكه - االقطان مخزن امام القديم الطريق - شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 74151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الفي عطيه حسام -  174

  سليمان الفي عطيه/  ملك - الوسطاني - البدراوي ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش الحميد عبد علي فادي -  175

  بملكه - 26 المجاوره الخامس الحي 226/35 قطعه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى علي محمد ربيع محمد امينه -  176

  بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه 2 رقم بالهنجر 19 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 63349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار محمد وصفي محمد -  177

  بملكه - 22 ورشه 50 هنجر - لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وفي 96463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  رفاعي الشرقاوي محمد محمد سمير)  السيارات لتجاره الشرقاوي سمير -  178

 رفاعي احمد جمالت/  ملك - السرو تفتيش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده عوض عبدالمعطي بشير سمر -  179

 المعاطي ابو فرج/  ملك - ناصر شارع البلد سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 66348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزوني محمد احمد -  180

  بملكه - المعاطي ابو شارع الوطني الحرس ارض ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم احمد سيد السيد عبدالحميد شيماء -  181

 االلفي محمد وفاء/  ملك - نافع المستشار شارع اول قسم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 96471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيش السعيد رفعت محمد اسالم -  182

 بصل محمد عيد احمد/  ملك - للسيراميك العز ابو بجوار بورسعيد طريق شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 96480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو محمود محمد احمد -  183

 الخضري الدين حسام احمد/  ملك - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 96482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفطي محمد العزيز عبد محمد -  184

  شحاته احمد محمد طاترق/  ملك 4 رقم مكتب 67/33 القطعه الثالثه المجاوره الرابع الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 96441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور السيد احمد عبير -  185

  منصور السيد احمد طارق/  ملك الدوله امن مباحث امام االولى االعصر - رابع قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 92201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طلبه حسني محمود -  186

  المتولي احمد طلبه حسيني/  ملك - الجديده الركابيه صيدليه بجوار - الركابيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 96479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو محمود محمد اكرم -  187

  جادو محمد محمود/  ملك الجمل عطاره بجوار الرازق عبد جمال ارض - اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 80674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهري محمد هللا عطا طه -  188

 جعيد الشافعي محمد نبيه/  ورثه ملك  - فارسكور- البراشيه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 96511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد ابراهيم العزيز عبد احمد الطيب -  189

  البياضي الشكور عبد منصور الشكور عبد/  ملك السريع الطريق - التوفيقيه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 94088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده علي محمد اكرامي -  190

  السنباطي ابراهيم الدين زين/  ملك السرو - الزرقا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 93502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عبده احمد عادل -  191

  الرازق عبد عبده حسن احمد/  ملك - الناصريه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 96484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبل حسن محمد مصطفى حسن -  192

  البطيخ كفر. م جبل حسن محمد مصطفى/  ملك الرضا ام - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 96478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وردان فرح كمال السيد -  193

 العلمي زكريا رمضان صابر/  ملك - كيوان علي مقهى بجوار السكاكيني السياله ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 57967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المريح حسن محمود محمود معتز -  194

  المريح حسن محمود محمود/  ملك بورسعيد طريق - شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 92201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طلبه حسني محمود -  195

  المتولي احمد طلبه حسيني/  ملك - الجديده الركابيه صيدليه بجوار - الركابيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 96477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العزب سعد العزب محمود -  196

 بدوي علي مصطفى احمد/  ملك - التوفيقيه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 57967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المريح حسن محمود محمود معتز -  197

  المريح حسن محمود محمود/  ملك - بورسعيد طريق - شطا ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 96481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد ابراهيم ابراهيم عاطف -  198

  هند محمد شوقي واهداب صالح محمد ابراهيم ابراهيم سامح/  ملك - السرو تفتيش - فارسكور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 96483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق محمود اسالم هناء -  199

 خليل السيد حامد حامد حماده/  ملك - الثاني الدور بالزا الصياد مول النيل كورنيش شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 60868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف ابراهيم بهجت هاني -  200

 (  االخر الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 93502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عبده حسن احمد عادل -  201

  الرازق عبد عبده حسن احمد/  ملك - الناصريه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 88338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضهر الرازق عبد محمود محمد -  202

 عبد محمود الرازق عبد و ضهر الرازق عبد محمود الفتاح عبد/ ملك - سالم صالح امتداد شارع - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

 ضه محمود الحليم عبد محمود و ضهر الرازق

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 91689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد المطلب عبد رضا -  203

 العنين ابو عبده عزت نهى/  بملك - ورزوق كرم فارسكور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 96476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد عوض احمد -  204

 خليل احمد عوض رضا/  ملك - القفاصين البطيخ كفر البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق احمد محمد احمد -  205

 بملكه - متر 100 مساحه 1 هنجر 27 ورشه لالثاث دمياط مدينه شطا ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح ابراهيم محسن محمد -  206

 هللا جاد ابو عبده السعيد - بورسعيد طريق النصارى غيط ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 70489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين الحسينى توفيق مجدى -  207

 البدالي حسانين الحسيني توفيق/  بملك الوسطاني سعد كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 64956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار السيد فتحي اسامة -  208

 الخميسي محمد رمضان/  ملك - فارسكور االهرام شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعي ابو السيد فتحي رضا -  209

  بملكه - االمل نادي بجوار السريع الطريق - شطا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد امير محمد -  210

  والده/  ملك الكرنفال بجوار المحور طريق - جريبه شط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللتقاني هللا عبد جمال خالد -  211

 عبد جمال هللا وعبد اللتقاني هللا عبد جمال محمد/  ملك - 61 رقم المحل - العمومي السوق - البر راس - دمياط مركز ،:   الـتأشير

 اللتقاني هللا

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جريوه على مصطفى محمود -  212

  جريوه حمزه على مصطفى/  ملك الميناء مدرسه بجوار الفيران كوم - السنانيه ،:   شيرالـتأ

 تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهيشي الرحمن عبد المندوه الرحمن عبد والء -  213

  جعفر الحميد عبد الحميد عبد احمد/  ملك - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد ابراهيم حلمي حماده -  214

 2ه/ 2/27رقم بالمحل الصناعيه بالمنطقه والفاكهه للخضار الجمله سوق - الجديده دمياط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 80681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات رضوان مصطفى رضا -  215

  طمان احمد فتحي الحفيظ عبد/  ملك - الزعاتره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازي السيد الشحات محمد -  216

 بملكه السنانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 62111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب احمد محمد زينب -  217

  عيسى الوهاب عبد فوزي/  ملك الغنيميه - فارسكور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعطا الباز علي صبري سعاد -  218

 الحفناوي محمد مصطفى مصطفى/  ملك - سليمان كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني نعيم محمود تامر -  219

  العناني محمد المنعم عبد محمد/  ملك - الفنار رعشا - البرج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني احمد احمد محمد -  220

 الزيني احمد احمد/  ملك - الصديق بكر ابو شارع سرور ميدان اول قسم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كليله ابو رشاد محمد ابراهيم اشرف -  221

  رجب الحميد عبد احمد/  ملك 53/43 قطعه المرور شارع - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد الستار عبد احمد محمد -  222

  الغريب مشرف هللا عبد/  ملك - رابع قسم - المتبولي شارع - رابع قسم ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى الدين سعد ياسر ايمان -  223

 كارم احمد احمد رضا/  ملك - الثاني الدور بالزا الصياد مول النيل كورنيش شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابو محمد مصطفى الرحمن عبد -  224

  السويدي السيد زكريا رجب/  ملك بورسعيد طريق - السياله ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عابد علي توفيق عبدالسالم محمد -  225

 بملكه - فارسكور خلف اوالد ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ،(  ترانسبورت عبدالرازق ABDELRAZIK TRANSPORT)  عبدالرازق محمد سعد احمد -  226

 - النصر مدرسه بجوار عاصم صيدليه شارع رابع قسم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96488

 عبدالرازق عباس السيد علي/  ملك

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرديني مصطفى ابو محمد حمدي -  227

  الرديني مصطفى ابو محمد/  ملك هللا عبد الخولي ميت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالجواد محمد محمد -  228

 سعد احمد عبده محمد/  ملك - سديد الشيخ السنانيه ،:   الـتأشير

 وفي 80681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الشحات رضوان مصطفى رضا)  المنزليه االدوات لتجاره بدر مؤسسه -  229

  طمان احمد فتحي الحفيظ عبد/  ملك - الزعاتره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 64752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السودانى هللا فضل محمد صابر -  230

 كافتيريا - االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 64752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السودانى هللا فضل محمد صابر -  231

 جزاره - االخر االرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد السيد انور محمد -  232

  جمعه يوسف محمد فاطمه/  ملك - المرابعين كفر -الغاب كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 96499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد حسن احمد -  233

 الهوال عبده محمود حامد/  ملك - المدارس شارع سعد كفر بندر ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 76233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصي محمد السعيد راضي محمد -  234

  فايد احمد احمد نسرين/  ملك - غالب ابو ميت كفر ، :  الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 96510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عوض صابر حمدي امير -  235

  عمر صابر حمدي احمد/  ملك االمير ماركت سوبر بجوار فريحه مول - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 96517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيدي محمود محمود مصطفى -  236

 كركر مسعد وجيهان وهدى ماجده/  ملك - المهني التدريب امام االولى االعصر رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 96513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االباصيري ابراهيم السعيد ايمن -  237

 الشافعي طه محمود/  ملك - 1 محل 11/114 قطعه الرابعه المجاوره االول الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 84225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهندي محمد عمر اسماء -  238

  صالح السيد هللا هبه/  ملك الثالث الدور االول الحي - بالزا سيتي مول -الشرباصي ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 96516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام محمود فتح عمر -  239

 عبداللطيف السيد محمد/  ملك - ادم جامع بجوار اللحم عزبه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 60411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمالو عوض ابراهيم هيثم -  240

  بملكه - متر 200 مساحه 16و 15 ورشه 1 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 96512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا مسعد ابراهيم مسعد -  241

 السالم عبد اللطيف عبد ابراهيم غنيمه/  ملك الجديد البر راس طريق - السنانيه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 96508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغضبان محمد حسين ربيع محمد -  242

  الغضبان محمد حسين ربيع ثناء/  ملك - العنانيه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 96515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل اسماعيل الجليل عبد محمد -  243

  البر عبد احمد نصر حسنيه/  ملك 23/66 قطعه 6 المجاوره - االول الحي - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 95620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متيرد فرج رافت محمد -  244

 شهاب حافظ محمد ابراهيم/  بملك - 2 محل 16/33 قطعه الثالثه المجاوره الرابع الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 96507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم السيد شهيره -  245

 عيد السيد حسني محمد/  ملك - اللحم عزبه الحربي الشارع اللحم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 80852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي زكي كامل ياسر -  246

  الحديدي الجواد عبد النبي حسب هالل/  ملك - الغاب كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 60411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمالو عوض ابراهيم هيثم -  247

 بملكه - متر 200 مساحه 16و 15 ورشه 1 هنجر لالثاث دمياط مدينه - شطا ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 70489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين الحسينى توفيق مجدى -  248

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191120 تاريخ وفي 96509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عامر مسعد يحيي فتحي اميره)  للمحمول عامر -  249

 سميسم مصطفى حطب ابو احمد محمد/  ملك - فارسكور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 96514    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين زين عبدالغني احمد عبده -  250

 العيوطي عبدالسميع احمد ايهاب/  ملك - الروضه دمياط طريق الخليفيه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 96473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  برس السيد السيد محمد)  لالعالف التعاون -  251

  بملكه - القطان مخزن امام القديم الطريق شطا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 96473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  برس السيد السيد محمد -  252

  بملكه - القطان مخزن امام القديم الطريق شطا ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 96519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم علي حسن -  253

 محمد ابراهيم عبدالحليم محمود/  ملك - سعد كفر شحاته كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 96523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوي حافظ فتحي ايمان -  254

 11 االرضي - نصر صالح ابو صالح هشام/  ملك - الصياد برج النيل كورنيش شارع اول قسم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 96524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغي السيد علي سعيد -  255

 بملكه - الجديده الصناعيه المنطقه 1 رقم بالهنجر 20 رقم ورشه شطا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 96521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي القصبي علي محمد -  256

  علي السيد العظيم عبد فتحيه/  ملك - البحريه االبراهيميه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 96520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبكي الفضالي السيد رياض محمد -  257

 عسكر محمد ابراهيم الشحات/  ملك - 38/315 قطعه 15 مجاوره الثالث الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 96522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعي عبدالهادي جمعه محمود -  258

 خليل المنشاوي عبدالمجيد/  ملك - الركابيه البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 96532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه شعبان فكري محمد -  259

  جمعه شعبان فكري/  ملك - فارسكور - البراشيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 96531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد طه حمدي محمود -  260

 رضا محمد احمد محمد/  ملك - الجديده الرضا ام البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 61712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيش احمد ابراهيم محمد -  261

  منيعم محمد السيد فؤاد/  ملك نعيم حاره - رمسيس شارع - اول قسم ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 76619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار الرحمن عبد الغريب احمد وليد -  262

  موبليات تجاره ونشاطه الجديده النزهه - تيتو جوزيف شارع 84 - النزهه ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 57927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابي احمد محمد مأمون محمد -  263

 فوزي حنان/  ملك العلوى الكوبري منزل االوريجنال خلف عجور محمود شارع - الكوبري ميدان - رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

  عرابي احمد محمد

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 96527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحصري علي محمود مصطفى -  264

 العساس مجاهد طلعت خالد/  ملك الصديق بكر ابو شارع - السرو ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 96525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريش ابو حسن رافت احمد -  265

 جالله ابو عبدالفتاح نبيل محمد نبيل/  ملك - التلف عزبه العنانيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 96529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد قاسم محمد -  266

  بملكه - لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه - 1 رقم بالهنجر 18-17 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 80322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عضام ابراهيم محمد طارق -  267

  عضام ابراهيم ابراهيم محمد/  ملك - الزرقا - السرو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 96528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو حامد جمعه احمد -  268

  الوصيف العال ابو حامد جمعه/  ملك - السرو ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 57927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابي احمد محمد مامون محمد -  269

 فوزي حنان/  ملك العلوى الكوبري منزل االوريجنال خلف عجور محمود شارع - الكوبري ميدان - رابع قسم ،:   الـتأشير وصف

  عرابي احمد محمد

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 96530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد ياسين محمد عاطف -  270

 قاسم محمد ياسين محمد/  ملك - العرب كفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 96533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد سعد محمد علي -  271

 بملكه - المنازله كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 96534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب احمد محمد السيد -  272

 بملكه 22 رقم محل الخامسه المجاوره الثاني الحي الجديده دمياط ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 66057    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب عطيه عطيه اسماعيل محمد -  273

 االخر الرئيسي المحل الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 96537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالفتاح زكريا محمد -  274

 ابراهيم محمد عبدالفتاح زكريا/  ملك - البحريه االبراهيميه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 57676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه ابراهيم احمد محمد -  275

 بملكه - 33 قطعه 3 المجاوره العاصي تقسيم - البر راس ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 96544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار الدسوقي ابراهيم الحسيني الحسيني -  276

  لالثاث الجديده الصناعيه المنطقه/  ملك - 1 رقم الهنجرب 10 رقم ورشه - شطا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 96547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا محمد الحسيني هانم -  277

  المالحي اسماعيل محمد اسماعيل/  ملك - النجارين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 96539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل محمد السيد سامي -  278

  بملكه - الرطمه - الخياطه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 51124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوجري اللطيف عبد هارون يحيي -  279

 ( 2011/2/16 بتاريخ 797 في المودع االخر الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 51124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوجري اللطيف عبد هارون يحيي -  280

 (  2014/12/22 بتاريخ 7600 في المودع االخر الرئيسي المحل الغاء)  ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 96540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  صافو عبده راغب جمال طارق)  صافو -  281

 راضي مصطفى زكريا اسامه/  ملك - االمراء برج نافع المستشار شارع اول قسم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 96553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم الحديدي علي الحديدي علي -  282

 يوسف طه عبدالرحمن ماجد/  ملك - الروضه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 96541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد الشحات محمود وجدي -  283

  الرابعه المجاوره االول الحي 39/94  القطعه - الجديده دمياط ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 96546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغي محمد ابراهيم مجدي محمد -  284

  الشناوي جمعه بدوي ناديه/  ملك البرج عزبه طريق اول الشهابيه - ثالث قسم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 96545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل موريس الفريد اندرو -  285

 بطرس حنا نعيم حنان/  ملك - النقراشي شارع ثان قسم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 57676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه ابراهيم محمد احمد محمد -  286

  بملكه - 33 قطعه 3 المجاوره العاصي تقسيم - البر راس ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 89034    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عابد طه علي اشرف -  287

  عوف الحليم عبد رائد/  ملك الزاويه شارع من متفرع عوف الحليم عبد شارع - البلد سعد كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 96538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا فهيم عزت فهيم -  288

  المدينه مجلس/  ملك 12 محل 63 سوق -البر راس ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 96536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور الشربيني محمد الشربيني الشربيني -  289

 عاشور الشربيني محمد الشربيني/  ملك - القديمه السلخانه شارع فارسكور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 96542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمه زاهر احمد الشحات -  290

  بركه فريد احمد سها/  ملك التجاريه المدرسه شارع - الغاب كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 96552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم السعيد جمعه -  291

 بملكه - العوامر البطيخ كفر - البطيخ كفر مركز ،:   الـتأشير
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 يدويه ومشغوالت مالبس تفصيل اتيليه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 70941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج طه فوزى طارق -  6

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الفاء

 تم20191103 تاريخ وفي 58582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المشروعات واداره والمقاوالت لالستثمار كراويه مؤسسه -  7

 واداره وتوكيالت ونقل حكوميه وتوريدات عامه ومقاوالت العقارات في واستثمارات تصدير:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 الخشبيه للصناعات مشروعات

,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 58582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  كراويه هللا عبد السيد احمد -  8

 مشروعات واداره وتوكيالت ونقل حكوميه وتوريدات عامه ومقاوالت العقارات في واستثمارات تصدير:  التأشير وصف

 الخشبيه للصناعات

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 60796   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرات احمد علي طه -  9

 يدويا موبيليا صناعه

,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 71400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الالوى عبد على عوض الشربينى -  10

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير وصف

 تعديل تم20191104 تاريخ وفي 69889   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السندروسى االمام مصطفى يحيى مصطفى -  11

 عقاري واستثمار تصدير:  التأشير وصف,  النشاط

 تاريخ وفي 68122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  العز ابو العز ابو المعاطي ابو محمد)  االلي للمخابز العز ابو -  12

 ( تعديل)  االلي المخابز تصنيع:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191104

 تاريخ وفي 68122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  العز ابو العز ابو المعاطي ابو محمد)   االليه االفران لتصنيع العز ابو -  13

 ( تعديل)  االلي المخابز تصنيع:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191104

 تعديل تم20191104 تاريخ وفي 68122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  العز ابو العز ابو المعاطي ابو محمد -  14

 ( تعديل)  االلي المخابز تصنيع:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 95829   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العش رزق رزق يحيى محمد -  15

 بالجمله منزليه ادوات تجاره:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 94329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حراز محمد السعيد فاطمه -  16

 مجمدات بيع:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 93205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب ابو احمد يوسف ابراهيم -  17

 وتصدير:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 93182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا علي علي ماهر عمرو -  18

 وجبات تقديم:  التأشير

 صفو,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 75273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد الشحات السيد -  19

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 74529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازي التابعي سعد السعيد -  20

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 89167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العربي ابراهيم السيد رحاب -  21

 موبليات تجاره:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 88338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضهر الرازق عبد محمود محمد -  22

 كامل الي مخبز:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 63882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضهر الرازق عبد محمود الفتاح عبد -  23

 كامل الي مخبز:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 71348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعادير مصطفى محمود احمد -  24

 واالدوات والعدد والمياه للداخل العماله وتوريد الطبيه المستلزمات وتوريد البناء مواد وتوريدات عامه مقاوالت مكتب:  التأشير

 وتوريد والفاكهه والخضروات الغذائيه والمواد والخفيفيه الثقيله والمعدات الكهربائيه واالجهزه الكهربائيه واللوازم االدوات وتوريد

 والمعدني والخشبي والمنزلي المكتبي واالثاث والبويات الحديد

 وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 93073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزوني محمد السيد محمد رانيا -  25

 ومعادن بناء مواد وتوريدات وتشطيبات مقاوالت:  التأشير

:  التأشير فوص,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 78950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي نجيب محمد -  26

 المنزليه االدوات وتجاره

 تعديل تم20191107 تاريخ وفي 84724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب السيد محمد الدين سراج محمد ايهاب -  27

 اليا غذائيه مواد تعبئه:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 90497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسن السميع عبد سمر -  28

 بقاله:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 94340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار محمد محمد شعبان -  29

 يدوي نجاره ورشه:  التأشير

 تعديل تم20191111 تاريخ وفي 68122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  العز ابو العز ابو المعاطي ابو محمد -  30

 اليه افران تصنيع:  التأشير وصف,  النشاط

 تاريخ وفي 68122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  العز ابو العز ابو المعاطي ابو محمد)  االلي للمخابز العز ابو -  31

 اليه افران تصنيع:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191111

 تاريخ وفي 68122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  العز ابو العز ابو المعاطي ابو محمد)   االليه االفران لتصنيع العز ابو -  32

 اليه افران تصنيع:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191111

,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 96415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيوي رمضان عوض ربيع ابراهيم -  33

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع وتصدير استيراد:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 46627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير علي الحميد عبد السيد -  34

 خضروات وتجميد تبريد وثالجه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 95635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور مندور ابراهيم محمد -  35

 مالبس تفصيل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 72631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضري محمد عبده محمد -  36

 فقط الموبليات صناعه ليصبح والتصدير االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 75451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادي احمد محمد محمد حمدي -  37

 ميكانيكيه اعمال ورشه:  التأشير

 تم:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 21910   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحر السيد محمد -  38

 االخشاب وتجاره التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 30820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابراهيم حامد جالل -  39

 كامل الي بلدي مخبز

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 66348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزوني محمد احمد -  40

 تنجيد اقمشه تجاره

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 48198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد  عادل ايمن -  41

 السيارات وخدمه تموين محطات وتشغيل واداره

 وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 81683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغباشى حامد ابراهيم سعد -  42

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 76053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد فياله السيد -  43

 فقط موبليات صناعه ليصبح التصدير نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 37813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر  ابو  مسعد حامد  محسن -  44

 موبليات تجارة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 89946   برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، الخولي محمد عبده محمد -  45

 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع لجميع والتصدير االستيراد النشاط ليصبح االستيراد نشاد اضافه:  التأشير

6 

,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 85011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معيزه مصطفى سدات محمد ابراهيم -  46

 ( الضريبي الموقف لشهاده طبقا 2018/9/1 من ابتداء)  طبيه ومستلزمات تجميل ومستلزمات منظفات مصنع:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 96159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم يوسف نصر سويلم نصر -  47

 تموينية بقاله تجاره:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 96159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  سليم يوسف نصر سويلم نصر -  48

 تموينية بقاله تجاره:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 76225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حوزه الرازق عبد احمد محمد -  49

 بالستيك اكياس صناعه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 96232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهري عليوه عليوه رمزي -  50

 يدوي الغذائيه المواد وتغليف وتعبئه:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 83854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  والتصدير يرادلالست النزالوي محمد الحسيني رائد -  51

 الغذائيه المواد وتجاره تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 91689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد المطلب عبد رضا -  52

 غذائيه مواد تعبئه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 83854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النزالوي محمد الحسيني رائد -  53

 الغذائيه المواد وتجاره تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 80946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقي فتحي محمد جابر محمد عمرو -  54

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 70489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين الحسينى توفيق مجدى -  55

 الخاصه واالغذيه البيطريه واالدويه الغذائيه والمكمالت البشريه االدويه وتوزيع وتسويق وتصنيع لالدويه اداري نشاط:  التأشير

 والتوكيالت وللغير الغير لدى والتصنيع والبيطريه البشريه واللقاحات واالمصال التجميل ومستحضرات الطبيه والمستلزمات

 التجاريه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 79629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه ابو يونس هللا عبد سهام -  56

 منزليه ادوات تجاره:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 80681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحات رضوان مصطفى رضا -  57

 من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما السلع والتصديرلجميع االستيراد يصبحل المنزليه االدوات تجاره نشاط الغاء تم:  التأشير

 6 المجموعه

,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 75381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر المتولي القادر عبد السيد السيد -  58

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 94429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاز محمد سادات محمد محمد -  59

 وزخرفه حفر:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 92097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس الحسيني عبده عبدالباقي محمد -  60

 حكوميه وتوريدات:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 67072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق محمد حسن صالح محمد -  61

 االنترنت عبر التسويق عدا فيما عقارى تسويق مكتب  ليصبح والتصدير االستيراد الغاء:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 80852   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي زكي كامل ياسر -  62

 خرده تجاره

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 30236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االتربي مصطفى احمد منى -  63

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 65585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد الشنتناوي صبري محمود -  64

 عقاري واستثمار:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 79272   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السالم عبد محمد احمد -  65

 فقط صديرالت ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 67117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش ابو السيد حامد محمد -  66

 تصدير:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 79743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني نعمان ناصر محمد -  67

 عقاري استثمار:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 90638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد عيسى ابراهيم علي -  68

 بالكهرباء ولحام معادن خراطه:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 84519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضا العال عبد علي محمد محمود -  69

 بحريه مأكوالت مطعم:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 82659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف محمد فتحي محمد مجدي عمرو -  70

 تموينيه بقاله:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 92428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد محمد احمد عصام -  71

 مشروبات وتقديم مأكوالت مطعم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 91312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمة صالح جمال صالح -  72

 واسماك لحوم تجاره ثالجه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 75614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحفيظ عبد حامد احمد -  73

 فقط التصدير ليصبح االستيراد الغاء تم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 75233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار وهبه عبده محمد ايهاب -  74

 فقط تصدير ليصبح االستيراد الغاء:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 52108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شالطه مختار السيد احمد -  75

 والمعمار البناء لوازم ادوات تجاره:  التأشير

:  يرالتأش وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 76296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازقي مصطفى محمد -  76

 تصدير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 76736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا وهيب وهيب العزيز عبد -  77

 السياحيه والخدمات الرحالت عدا وفيما والحراسه االمن عدا فيما عماله وتوريد رحالت مكتب:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 71233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم راشد المنعم عبد -  78

 فقط التصدير ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشويمي السعيد عطاهللا طارق -  1

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد الستار عبد احمد محمد -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 96523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوي حافظ فتحي ايمان -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 96524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغي السيد علي سعيد -  4

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 96545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل موريس الفريد اندرو -  5

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 96350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالسالم عبدالعزيز رضا -  6

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 96350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالسالم عبدالعزيز رضا -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 96358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النصارى محمد طلعت بديع -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 96444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش ابو محمد بديع ماجد -  9

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 96577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحى السيد السيد الغريب -  10

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 96578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القنيلي خليل خليل نبيل -  11

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 96581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النصارى السيد الرازق عبد حمدي مريم -  12

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 96407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز مرسي عبدالجوار رحاب -  13

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 96406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي محمد محمد حسام -  14

 خاص: التأشير

 تم20191111 تاريخ وفي 96420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابراهيم احمد عبدالرحيم حاتم مروه) سنتر بيوتي مارو -  15

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى الدين سعد ياسر ايمان -  16

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى علي محمد ربيع محمد امينه -  17

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 96426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويضه محمود محمود الدين عالء -  18

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 96517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيدي محمود محمود مصطفى -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 96521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي القصبي علي محمد -  20

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 ريختا وفي 96531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد طه حمدي محمود -  21

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 96536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور الشربيني محمد الشربيني الشربيني -  22

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 96356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطا ابو عبده حسونه المغربي حسان -  23

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومي محمد ابراهيم المغوري محمد -  24

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد الوهاب عبد مصطفى هاني -  25

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 96438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحي عبد محمد محمد رضا -  26

 خاص: التأشير وصف

 تم20191113 تاريخ وفي 96449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبدالحميد محمد عبدالهادي احمد محمد)  العز ابو -  27

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخميسي عبدهللا العربي السيد يوسف -  28

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيش السعيد رفعت محمد اسالم -  29

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 96418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغني عبد شحاته سيد محمد -  30

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السريتي المالك عبد حنين ميالد -  31

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمد السالم عبد مختار -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 96412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كشك رزق فؤاد ابانوب -  33

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 96510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عوض صابر حمدي امير -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 96538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا فهيم عزت فهيم -  35

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 14964   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي علي محمد محمد السيد -  36

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 96571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر السيد عبده عرفات نبيل -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96558   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر احمد احمد محمد -  38

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومي محمد كمال مياده -  39

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 96435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود علي محمد محفوظ محمد -  40

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم احمد سيد السيد عبدالحميد شيماء -  41

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد السيد انور محمد -  42

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 96458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط حسن محمد طارق محمد -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد حسن احمد -  44

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 96348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماشه عبدالستار محمد حازم -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 57494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريدي ابراهيم محمد حسام -  46

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 96516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امام محمود فتح عمر -  47

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 96541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد الشحات محمود وجدي -  48

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 96347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الاليح محمد عبدالرحمن محمد -  49

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 96354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السعيد احمد هاني -  50

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 96442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش ابراهيم محمد عزه -  51

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني احمد احمد محمد -  52

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 96574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد السيد محمد -  53

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 96553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم الحديدي علي الحديدي علي -  54

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 96582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد فهمي رضا محمد انجي -  55

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 57379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوي علي يوسف عمرو -  56

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  برس السيد السيد محمد)  لالعالف التعاون -  57

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كليله ابو رشاد محمد ابراهيم اشرف -  58

 خاص: التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابراهيم الفتوح ابو السيد محمد -  59

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 96411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد شحاته ربيع شعبان -  60

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  تعديل)  برس السيد السيد محمد -  61

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 96479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو محمود محمد اكرم -  62

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العلمي رجب حسن نشوى -  63

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغضبان محمد احمد عبده رضا -  64

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طربيه مسعد منصور كريم -  65

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 96515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل اسماعيل الجليل عبد محمد -  66

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 96508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغضبان محمد حسين ربيع محمد -  67

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 96530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد ياسين محمد عاطف -  68

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 96359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر محمد فتحي احمد -  69

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 96353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرباصي محمد حسن ياسر محمد -  70

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 96478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وردان فرح كمال السيد -  71

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكري االمير نبيل حمدي -  72

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتا محمود طه حسين -  73

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 96430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطي عبد محرم نجيب محمد وليد -  74

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف نبيه محمد ياسر -  75

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 96453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد البصير عبد الظاهر عبد سونه -  76

 خاص: التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 96460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد مليجي الرحمن عبد -  77

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب اليمني محمد احمد -  78

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 83901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوجري الحميد عبد احمد رنا -  79

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 96346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل العنين ابو طلعت محمد محمد -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفيله عوض حسام محمد -  81

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 96511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالد ابراهيم العزيز عبد احمد الطيب -  82

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 96527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحصري علي محمود مصطفى -  83

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 96362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيش السيد عبدالحميد محمد -  84

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه ابو زكريا يحيى محمد بدر -  85

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 96456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبكي محمد حسن امل -  86

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 96450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد سعد محمد اكرم -  87

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 96570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربيني محمد سامي عاطف -  88

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 96540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  صافو عبده راغب جمال طارق)  صافو -  89

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار ابراهيم سليمان ابراهيم -  90

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 96434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشكور عبد زكي جمال محمد -  91

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96495   برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، الشربيني نعيم محمود تامر -  92

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 96417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان حامد السيد جيهان -  93

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 96459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي السيد فضل السيد هادي -  94

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 93502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عبده احمد عادل -  95

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 96349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمال طاهر سامي احمد -  96

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني الهادي عبد اشرف عالء -  97

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القنيلي طاهر المعاطي ابو مها -  98

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 96512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا مسعد ابراهيم مسعد -  99

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 96533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد سعد محمد علي -  100

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 96534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب احمد محمد السيد -  101

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 96364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدهللا ابراهيم -  102

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 96361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه ابراهيم السيد ابراهيم -  103

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 96446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف النحاس رضا -  104

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 96447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزميتي عطيه ابراهيم محمد محمود -  105

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 ختاري وفي 96580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدين نور عصام مدحت -  106

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان جاد سعد احمد -  107

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 96579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد سعد احمد محمد -  108

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعطا الباز علي صبري سعاد -  109

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 96409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفي اسماعيل علي اسماعيل علي -  110

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 96408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار الشرباصي المتولي عمار -  111

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 96484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبل حسن محمد مصطفى حسن -  112

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر عبدالهادي جمعه مكرم وليد -  113

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 57676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه ابراهيم احمد محمد -  114

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 82954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي علي محمد حسام -  115

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس البنداري حسن سحر -  116

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 53475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النواصري النادي محمد وحيد -  117

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع ديلتع تم20191119 تاريخ وفي 96494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللتقاني هللا عبد جمال خالد -  118

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 96537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالفتاح زكريا محمد -  119

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 96433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى طه امال -  120

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جريوه على مصطفى محمود -  121

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهيشي الرحمن عبد المندوه الرحمن عبد والء -  122

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 96415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيوي رمضان عوض ربيع ابراهيم -  123

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 96423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجربه ابراهيم علي ابراهيم حماده -  124

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 92201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طلبه حسني محمود -  125

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 96340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المر عبدالغني مسعد احمد -  126

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشري الشربيني علي عماد -  127

 خاص: التأشير وصف

 تم20191120 تاريخ وفي 96509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عامر مسعد يحيي فتحي اميره)  للمحمول عامر -  128

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 96539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل محمد السيد سامي -  129

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 14964   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي علي محمد محمد السيد -  130

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليف حموده محمد فريد -  131

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 96457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدي ابراهيم الشربيني فكري اسالم -  132

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر بديع اسماعيل احمد -  133

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 96573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي صادق ابراهيم ربيع -  134

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نعمان حامد صابر ايمن -  135

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغازي محمد التابعي حسن حسن -  136

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعي ابو السيد فتحي رضا -  137

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 96425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دنيا ابو احمد طلعت محمد مصطفي -  138

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 96454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد بدر ابراهيم احمد احمد -  139

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 96342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان مقبل عباس رافت محمد -  140

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 96427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه غازي فرج محمد -  141

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد السعيد رضا احمد -  142

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عابد علي توفيق عبدالسالم محمد -  143

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 96513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االباصيري ابراهيم السعيد ايمن -  144

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 96519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم علي حسن -  145

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 57927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابي احمد محمد مأمون محمد -  146

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 96546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغي محمد ابراهيم مجدي محمد -  147

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 96363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبسي ابراهيم خليل عبدالقادر اسامه -  148

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان طه زكي فوزيه -  149

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 96436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطلخاوي احمد حسن محمد -  150

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 96575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حرس كمال شيماء -  151

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب فريد فولي طاهر -  152

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده منيع صالح عبدالرحمن -  153

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهبو مسعد احمد عصام -  154

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 96410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النواصري المهدي الحميد عبد محمد محمد -  155

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 96451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسي عثمان ابراهيم السيد -  156

 خاص: التأشير فوص

 نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي ابو محمد مصطفى الرحمن عبد -  157

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش الحميد عبد علي فادي -  158

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 96343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدي عبدالحميد محمد محمد -  159

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن علي علي ابراهيم السيد -  160

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدريني محمد زكي زيدان ليلى -  161

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل ابراهيم محمد صباح -  162

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 96520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبكي الفضالي السيد رياض محمد -  163

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 96522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعي عبدالهادي جمعه محمود -  164

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 96351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد محمد احمد -  165

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 96352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي المرسي عبدالمنعم رمضان عادل -  166

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 63349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار محمد وصفي محمد -  167

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96552   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم السعيد جمعه -  168

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب ابراهيم مصطفى الدين جالل -  169

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96568   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديل قصير محمود عبده محمد -  170

 خاص: تأشيرال وصف

 وفي 96463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  رفاعي الشرقاوي محمد محمد سمير)  السيارات لتجاره الشرقاوي سمير -  171

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زياده عوض عبدالمعطي بشير سمر -  172

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 96424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل القادري عبدالرحمن عبده -  173

 خاص: التأشير وصف

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ترانسبورت عبدالرازق ABDELRAZIK TRANSPORT)  عبدالرازق محمد سعد احمد -  174

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96488

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المياح عبده الفتاح عبد ياسر -  175

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 96514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين زين عبدالغني احمد عبده -  176

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 96525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريش ابو حسن رافت احمد -  177

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريالي محمد السعيد محمد هاني -  178

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 96445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرجال ابو البسيوني رفعت محمد -  179

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 96455   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، السنباطي عبده صالح كامل -  180

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح ابراهيم محسن محمد -  181

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 96547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا محمد الحسيني هانم -  182

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 96576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرات محمود محمود احمد -  183

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد محمود احمد -  184

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 96585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفي ابراهيم محمد حنفي بالل -  185

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 96476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد عوض احمد -  186

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 96404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوادلي محمود طه السيد -  187

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 96414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه علي رجب رجب هاني -  188

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق احمد محمد احمد -  189

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 96452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االشقر علي محمود محمود فاطمه -  190

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 96345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالفتاح رفعت محمد -  191

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 96419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد ابراهيم محمد ابراهيم -  192

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير ابراهيم امين فتحي احمد -  193

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف جرجس يوسف مينا -  194

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيز رجاء ناجي مينا -  195

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراويه محمد سعد ياسمين -  196

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازي السيد الشحات محمد -  197

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 96507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم السيد شهيره -  198

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 96528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو حامد جمعه احمد -  199

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 96365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عباس ابراهيم ابراهيم باسم -  200

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 96219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد رشاد محمد رشاد -  201

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبه محمد محمد الرحمن عبد -  202

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شباره السيد محمود حسن محمود -  203

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 96428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغازي محمد جالل محمد -  204

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو علي انور ماهر علي -  205

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان طه عبداللطيف مصطفي محمد -  206

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 57967   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المريح حسن محمود محمود معتز -  207

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 96341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النيلي ابراهيم مسعد زكريا مصطفى -  208

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 69379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوارج ابو حافظ احمد عثمان -  209

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومي محمد محمد احمد -  210

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 60411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمالو عوض ابراهيم هيثم -  211

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 96529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد قاسم محمد -  212

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 96355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوش عوض البدري فايزه -  213

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 96440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقي حسن عبدالفتاح احمد -  214

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 96448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محرم احمد محمد احمد)  للزجاج محرم -  215

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 44902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو عاشور الفتاح عبد اكرامي -  216

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب ابراهيم ابراهيم حمدي رحاب -  217

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 96437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعرب محمود عوض الحسيني همت -  218

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 96477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العزب سعد العزب محمود -  219

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96399   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد المتولي المتولي منير -  220

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صير ابو احمد فاروق احمد -  221

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20191120 تاريخ وفي 96506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  االسمر اشرف حسن/  مهندس)  أوتو االسمر -  222

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرديني مصطفى ابو محمد حمدي -  223

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 96532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه شعبان فكري محمد -  224

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخميسي السيد سعد محمد الدسوقي -  225

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 96357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الموافي احمد حسين محمد -  226

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 96368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم احمد وليد -  227

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 96441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور السيد احمد عبير -  228

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 96482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفطي محمد العزيز عبد محمد -  229

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالجواد محمد محمد -  230

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 96542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمه زاهر احمد الشحات -  231

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ فيو 96584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيا موسي محمد محمد -  232

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 96583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطيشي الخير ابو محمد السيد عمرو -  233

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 96480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو محمود محمد احمد -  234

 خاص: التأشير

 وفي 80681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الشحات رضوان مصطفى رضا)  المنزليه االدوات لتجاره بدر مؤسسه -  235

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 96405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي جاد جاد اشرف -  236

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 96413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالحليم محمد محمود -  237

 خاص: التأشير وصف

 تم20191111 تاريخ وفي 96416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( فهيم هاشم الموجود عبد هاشم محمود)  هاشم ديار -  238

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 96422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه بركات محمد بركات -  239

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 93808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد مصطفى اشرف -  240

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 96375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم احمد محمد مجدي -  241

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 96395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض سعد عوض سعد -  242

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 96502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد امير محمد -  243

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 96544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار الدسوقي ابراهيم الحسيني الحسيني -  244

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 96360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيز لطفي محمد محمود -  245

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ يوف 96439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ذكي احمد باسم -  246

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 96443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد الغريب الدين صالح محمود -  247

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سحلب احمد حسن خالد -  248

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 96551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام الصاوي جوده منى -  249

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 73784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الششتاوي الرازق عبد رضا هللا عبد -  250

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 96467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر كامل حامد حامد -  251

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 96483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق محمود اسالم هناء -  252

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 91245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنشن احمد سعد محمد -  253

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 96481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد ابراهيم ابراهيم عاطف -  254

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والمقاوالت لالستثمار كراويه مؤسسه: الى 58582 برقم ةالمقيد الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  1

   المشروعات واداره

   والتصدير لالستيراد العدل: الى 90188 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  2

   المنزليه االدوات لتجاره والمجد االمل: الى 80350 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  3

 الحاويات لخدمات انترناشونال ام ثري: الى 96257 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  4

3m international for container service   

   يوجد ال: الى 96257 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  5

   بيتك البيت: الى 95829 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  6

   والتصدير العقاري لالستثمار ركائز: الى 69889 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  7

 ابو محمد)  االلي للمخابز العز ابو: الى 68122 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  8

 (   تعديل)  العز ابو العز ابو المعاطي

 تعديل)  العزب محمد احمد محي محمد: الى 59128 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  9

  ) 

   االلبان لمنتجات الحياه: الى 95305 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  10

   fantazia فانتازيا: الى 48636 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  11

 international for للتصدير الدوليه: الى 93205 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  12

export   

   الموبليات لتجاره الرحاب: الى 89167 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  13

   العزبه كافيار: الى 84724 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  14

   الغذائيه المواد لتعبئه االتحاد: الى 94356 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  15

)   االليه االفران لتصنيع العز ابو: الى 68122 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  16

 (   العز ابو العز ابو المعاطي ابو محمد

   البقوليات لتجاره وعدس رز: الى 76953 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  17

 واالعالن للدعايه المديح مؤسسه: الى 86054 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  18

   والتصدير واالستيراد

   العامه للمقاوالت الصباح: الى 68653 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  19



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   خليل مسعد كامل عادل طلعت: الى 68653 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  20

   والتصدير لالستيراد اندلسيه: الى 96415 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  21

   ART CHAIR شير ارت: الى 94129 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  22

   عزب محمد احمد محيي محمد: الى 59128 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191117:  تاريخ فى  ،  -  23

 لصناعه jsma art ارت جسما: الى 68738 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191117:  تاريخ فى  ،  -  24

   الموبليات

   سويلم يوسف نصر سويلم نصر: الى 96159 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  25

   النزالوي محمد الحسيني رائد: الى 83854 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  26

 محمد بكر احمد)  شعيب صيدليه: الى 52483 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  27

 (   شعيب

   يوجد ال: الى 96232 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  28

   MASA المنظفات لصناعه ماسه: الى 93949 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  29

   حجاج فوزيه: الى 96005 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  30

   Electric House هاوس اليكتريك: الى 83466 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  31

   المصاعد لتركيب االوسط الشرق: الى 96482 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  32

   يوجد ال: الى 79629 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  33

   Sun pharma فارما صن: الى 70489 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  34

 تعديل)  والتصدير لالستيراد البحيري: الى 59645 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191120:  تاريخ فى  ،  -  35

  ) 

   NEW DAY داي نيو: الى 84225 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191120:  تاريخ فى  ،  -  36

   الرحمن عباد ماركت سوبر: الى 96456 برقم المقيدة شركةال اسم بتعديل التأشير تم20191120:  تاريخ فى  ،  -  37

 هللا عبد محمد هللا عبد)  للتصدير سينا: الى 95911 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  38

 (   حسانين

   والتصدير لالستيراد العسيلى: الى 71522 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  39

 السيد السيد محمد)  لالعالف التعاون: الى 96473 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  40

 (   برس

   ستايل هير سنتر بيوتي: الى 88012 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  41

   سليمه طه ابراهيم محمد جمال اسالم: الى 86904 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191124:  تاريخ فى  ،  -  42

 TAKSIM والتصدير لالستيراد تكسيم: الى 69686 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191125:  تاريخ فى  ،  -  43

IMPORT &EXPORT   

   الكلوب: الى 92428 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191126:  تاريخ فى  ،  -  44



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

)  السيارات لتجاره موتورز الغريب: الى 61454 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191126:  تاريخ فى  ،  -  45

 (   غريب السعيد امين مجدي

   البحيري السادات محمد خالد: الى 59645 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191126:  تاريخ فى  ،  -  46

   SEVEN STAR ستار سفن: الى 59645 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191126:  تاريخ فى  ،  -  47

   الخير ابو عاشور الفتاح عبد اكرامي: الى 44902 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  48

   للتصدير الوفاء: الى 76296 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191128:  تاريخ فى  ،  -  49

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 59128   برقم    20191105:  تاريخ ،   العزب محمد احمد يمح محمد -  1

 59128   برقم    20191105:  تاريخ ،   العزب محمد احمد محي محمد -  2

 59128   برقم    20191105:  تاريخ ،   العزب محمد احمد محي محمد -  3

 78427   برقم    20191117:  تاريخ ،   المطري محمد حلمي كريم -  4

 78427   برقم    20191117:  تاريخ ،   التفاهني خليل خليل الدين حسام -  5

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ركاتش التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20191111 تاريخ وفى ،   36070:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه  و  شاهين  ابو  زكريا  عوض   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33039 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

   20191111 تاريخ وفى ،   36070:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(   الغاء)  شركاه و   شاهين  ابو  زكريا رمضان   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33039 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو تم

 تم   20191112 تاريخ وفى ،   46342:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاه  و  البهجات السعيد العظيم  عبد   - 3

 2019 لسنه 302 برقم مسجل حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33042 ربقم  محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191112 تاريخ وفى ،   46342:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاه  و  البهجات السعيد العظيم  عبد   - 4

 2019 لسنه 302 برقم مسجل حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33042 ربقم  محو بامر شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   53043:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها رمزي امينه شركه   - 5

 2019 لسنه ج/  2714 رقم حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33052 رقم محو بأمر شطب  السجل

 تم   20191121 تاريخ وفى ،   54190:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه وهدان السعيد مصطفى ياسر   - 6

 حل عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33076 رقم محو بأمر شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   68657:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته كرارة هشام   - 7

 عنه ومشهر مسجل 2019 لسنه 192 رقم عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33097 رقم محو بامر شطب

  السجل شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   68744:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته كرارة هشام   - 8

 عنه ومشهر مسجل 2019 لسنه 191 رقم العقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه لحل 33096 رقم محو بامر شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20191104،   تاريخ وفي 41885، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الروس محمد -  1

  جنيه  30000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تم 20191104،   تاريخ وفي 41885، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  الغاء)  وشريكه  الروس عطيه حسن محمد -  2

  جنيه  30000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس عديلت:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 المال رأس تعديل تم 20191104،   تاريخ وفي 80719، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه صبح محمد محمد محمد -  3

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 34959، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  الغاء)  وشركاه الهندى -  4

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

,  المال رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 34959، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  تعديل)  وشريكته الهندى -  5

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

 رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 34959، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتهم الهندي محمد هشام ورثه -  6

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191118،   تاريخ وفي 89559، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتها سلطان الرحمن عبد محمد بثينه -  7

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

 20191118،   تاريخ وفي 89559، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  تعديل)  وشركائها سلطان الرحمن عبد محمد بثينة -  8

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 المال رأس تعديل تم 20191119،   تاريخ وفي 73557، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته الشربيني صالح هاني -  9

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  القطان عبده رضا والسيد محمد)  والتصدير واالستيراد والتوكيالت للتجاره القطان شركه -  10

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191119،   تاريخ وفي 81062،

  جنيه  2000000.000،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 48040    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الجمل نصر و الزهار محمد -  1

  الجمل ابراهيم/  ملك - الشرباصي شارع اول قسم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 48040    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الجمل نصر و الزهار محمد -  2

  مخاريطه حامد احمد اسامه/  ملك اداري االول الدور - الواحه مول - اول قسم ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، المطري رضا وفتحي مسلم وفيق محمد وشريكيها المطري المهدي عزمي نجوى -  3

 اسماعيل محمود اسماعيل/  ملك - المرور البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 91299

 مسلم

 قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  تعديل( )  وشركاها المطري المهدي عزمي نجوى)  السفن مخلفات لتجاره الحرمين شركه -  4

 محمود اسماعيل/  ملك - المرور البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 91299    برقم

 مسلم اسماعيل

 عديلت تم 20191124 تاريخ وفي 69510    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه اسماعيل حسن هنداوى حسام -  5

  العوادلي محمد كمال/  ملك الميناء طريق - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 94773    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه اسماعيل حسن هنداوي حسام -  6

  البطيخ كفر. م العوادلي محمد كمال/  ملك - البطيخ كفر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 93473    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه شامه ابو عبده مصطفى -  7

  اثاث تجاره - السادسه المنطقه نصر مدينه القاهره ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 سفن تموين و جمركى تخليص و تصدير مكتب ليصبح االستيراد نشاط الغاء تم  تضامن شركة ، الجمل نصر و الزهار محمد -  1

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 48040   برقم قيدها سبق  ، بالسيارات نقل و مالك وتمثيل

 تضامن

 وفي 63928   برقم قيدها سبق  ، فقط التصدير ليصبح االستيراد الغاء تم  تضامن شركة ، وشريكه نصر محمد ابراهيم فتحي -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ

 تاريخ وفي 79764   برقم قيدها سبق  ، الحاويات وضمان  بسيطة توصية ، وشريكه محمد لبيب الشربيني سمير -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121

 قيدها سبق  ، والتصدير بالعموله سيارات نقل مكتب النشاط ليصبح االستيراد الغاء  تضامن شركة ، للنقل الشربيني اخوان -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 55387   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اللطيف عبد محمد: الى 17243 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191105:  تاريخ فى  ،  -  1

 المنزليه االدوات لتجاره وشركاه فايد حسن

 علي محمد محمود: الى 77056 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191105:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه عالم مصطفى

 رضوان محمد ياسمين: الى 96266 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191111:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكتها

 عبد محمد بثينه: الى 89559 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191118:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكتها سلطان الرحمن

 اخوان الصديق شركه: الى 37491 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191127:  تاريخ فى  ،  -  5

 المعادن لخراطه

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم امين ابراهيم حسن -  1

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم امين ابراهيم حسن -  2

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد السيد محمد فؤاد -  3

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد السيد مدمح فؤاد -  4

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عالم مصطفى علي محمد -  5

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عالم مصطفى علي محمد -  6

   برقم    20191105:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عالم مصطفى علي محمد محمود -  7

77056 

   برقم    20191105:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عالم مصطفى علي محمد محمود -  8

77056 

   برقم    20191105:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عالم مصطفى علي محمد الدين نور -  9

77056 

   برقم    20191105:  تاريخ ،(  الشريك خروج)   شريك و مدير  تضامن شركة  عالم مصطفى علي محمد الدين نور -  10

77056 

 الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم امين ابراهيم حسن -  11

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه

 الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين لتوقيعوا االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم امين ابراهيم حسن -  12

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه

 الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد السيد محمد فؤاد -  13

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه

 الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد السيد محمد فؤاد -  14

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه

 الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عالم مصطفى علي محمد -  15

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه

 الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عالم مصطفى علي محمد -  16

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه

 جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع دارهاال حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عالم مصطفى علي محمد محمود -  17

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه الجهات

 جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عالم مصطفى علي محمد محمود -  18

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه الجهات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عالم مصطفى علي محمد الدين نور -  19

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه الجهات

 جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عالم مصطفى علي محمد الدين نور -  20

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه الجهات

 الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم امين ابراهيم حسن -  21

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه

 الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم امين ابراهيم حسن -  22

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه

 الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد السيد محمد فؤاد -  23

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه

 الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  الخالق عبد السيد محمد فؤاد -  24

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه

 الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عالم مصطفى علي محمد -  25

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه

 الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق له  شريك و مدير  تضامن شركة  عالم مصطفى علي محمد -  26

 77056   برقم    20191105:  تاريخ ، مجتمعين الشركه اصول وبيع والرهن االقتراض اما الحكوميه
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