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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  

 

 عن 39742 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خالف مصطفى على محسن محمد -  1

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 مدن 57 رقم عقار الرابع بالدور شقه:  بجهة ، المستعمله السيارات غيار وقطع والمستعمله الجاهزه المالبس واستيراد( والورادات

 العرب - والروضه الشرقيه شارع عوايد 57 وتنظيم

 عن 39747 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاصى احمد محمد محمد فوزى دينا -  2

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - عفان بن عثمان مساكن 6 عقار 14 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 39777 برقم 20190313 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لطفى سليمان السعيد محمد سميه -  3

 مساكن 16 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 1 رقم بالشقه حجره الشمسيه الطاقه طالب ابى بن على

 عن 39783 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتات حسن يوسف محمد نصر -  4

 شارع 30 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم بالشقه 1 حجره واالردن االمارات

 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شمس المعاطى ابو المعاطى ابو االنصارى -  5

 مكتب المدخل بجوار االرضى الدور محمود ومحمد صدقى محمود شارع 8 رقم عقار:  بجهة ، عقارى سمسار عن 39784

 بالعقار

 االستيراد عن 39814 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبى عبد محمود خليل رضا -  6

 مساكن 107 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 13 رقم بالشقه حجره وحده 5000ال

 ادوات بيع عن 39815 برقم 20190319 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفار حسن ابراهيم عزيزه -  7

 102 رقم محل البريد مكتب امام االمين شارع:  بجهة ، رياضيه

 39819 برقم 20190320 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنعم عبد على العال عبد احمد العال عبد -  8

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 المناخ - الحريه مساكن 92 رقم عماره 12 رقم شقه:  بجهة ، المستعملة المالبس ؛واستيراد*؛(والورادات

 عن 39823 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا ابراهيم ابراهيم محمد اسالم -  9

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - االنجليز جبانه شرق 2 رقم عماره 9 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 39836 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه علي محمد محمد الحاجه -  10

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 6 رقم بالشقه حجره 122 رقم عقار- تمليك السالم: 

 عن 39877 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحديدى المحمدى الحديدى يسرى طه -  11

 رقم عقار الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 بالشقة حجرة االرضى الدور المناصره قرية 118

 مكتب عن 39827 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد احمد وجيه احمد -  12

 18 رقم محل القمصان ابو ابراج مساكن الوفاء عماره:  بجهة ،( السياحه وزاره من موافقه تتطلب التى دون) داخليه رحالت
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمد  العزازى العزازى محمد اسماء -  13

:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن 39840

 7 شقة وحده5000ال مساكن 192 عمارة الزهور

 عن 39867 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب احمد مصطفى مختار هانى -  14

 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 5 رقم بالشقة حجرة المروة مساكن 89

 االستيراد عن 39753 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل العزيز عبد محمد احمد -  15

 بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله والمالبس لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 المناخ - والشرقاوى الشرقيه شارع السعود ابو كامل ملك الثالث الدور 3 رقم

 عن 39763 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد محمود محمود مسعد غاده -  16

 رقم عمارة:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19 المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 8 رقم قةبالش حجرة الصفا مساكن103

 عن 39788 برقم 20190314 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد محمد الحسن رانيا -  17

 مساكن 52 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم بالشقه حجره االرضى الدور الصفا

 عن 39875 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مؤمن محمد السالم عبد فاروق منى -  18

 23 رقم عماره -الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 2 رقم بالشقه حجره الجبل ارض مساكن

 عن 39737 برقم 20190307 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه حسن محمد صابر محمد -  19

:  بجهة ، الجاهزه المالبس وتجاره لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 بالعقار محل الشرقاوى وحاره الغزيز عبد شارع 14 رقم عقار

 وتجاره بيع عن 39745 برقم 20190310 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد صالح يسرى ياسر -  20

 رقم محل االرضى الدور الصديق بكر ابو مساكن 1 مدخل 10 رقم عماره:  بجهة ، السيارات تنظيف وخدمه غيار وقطع زيوت

196 

 عن 39743 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ الرحمن عبد احمد احمد اسالم -  21

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) الستيراد

 8 شقه وحده 5000 ال مساكن 45 عماره الزهور:  بجهة ،( والورادات

 عن 39789 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبرونى محمد محمود هللا هبه -  22

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ - تمليك السالم مساكن 5 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 فيما االستيراد عن 39786 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بهادر محمود كمال فاتن -  23

 رقم عماره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا

 4 رقم بالشقه حجره علوى الرابع الدور القابوطى 10 رقم بلوك 37

 االستيراد عن 39787 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق توفيق حسن ايمان -  24

 تعديل:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 4 رقم بالشقه حجره نفيسه السيده مساكن 140 رقم عماره/ ليصبح العنوان

 عن 39812 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد التواب عبد العربى السيد ليلى -  25

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 20 رقم شقه الصفوه مساكن 39 رقم عماره- الزهور: 
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عدا فيما االستيراد عن 39717 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر على سيد نجيه -  26

 طالب ابى بن على مساكن ب 20 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه

 الزهور قسم- 12 رقم شقه منخفض

 مغسله عن 39712 برقم 20190304 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الحميد عبد السيد ساميه -  27

 114و 113 رقم ورشه بورفؤاد حرفيين 5 رقم بلوك:  بجهة ، زيوت وتغيير سيارات

 فيما االستيراد عن 39839 برقم 20190321 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد احمد خليفه منال -  28

 رقم عماره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا

 17 رقم شقه التصنيع منطقه 47

 فيما االستيراد عن 39853 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حسيب نبيل هاله -  29

 مساكن 192 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا

 7 رقم شقه وحده 5000ال

 عن 39755 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمام محمد احمد حسين احمد -  30

 161 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 2 رقم بالشقه حجره الخطاب بن عمر مساكن

 عن 39778 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصير السيد وهبه السعيد سمر -  31

 اللؤلؤه عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين اطبق 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 18 رقم بالشقه حجره الزهور تعاونيات 1 مدخل

 عن 39806 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحفناوى سليمان محمود سميره -  32

 زمزم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 19 رقم شقه الزهور تعاونيات 2 رقم مدخل

 عن 39719 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجعبرى حسين السيد حسين هللا منه -  33

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و رجالى كوافير

 الزهور تعاونات الفرزدق عماره 4 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 فى االستيراد عن 39833 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى محمد راشد ايمان -  34

 الحزب مساكن 29 عماره:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 20 بالشقة حجرة الوطنى

 االستيراد عن 39835 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المصرى على محمد محمود -  35

 مساكن100 عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 12 بالشقة حجرة وحده5000ال

 االستيراد عن 39858 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دهب احمد مصطفى ناصر -  36

 االنشاء مساكن:  بجهة ، العامه والمقاوالت لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 هالمجموع عدا فيما

 607 رقم بالشقه حجره الخامس الدور أ مدخل والتعمير

 عن 39862 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود السيد محمد الرحمن عبد -  37

 القوانين حدود فى واالستيراد كهربائيه اجهزه وتوريدات مصانع الومستلزمات مراقبه وكاميرات كهربائيه واجهزه تكييفات معرض

 بالعقار محل وكسرى الجعفريه شارع 64 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات

 ورشه عن 39887 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف حامد حامد محسن -  38

 بورفؤاد حرفيين منطقه 10 بلوك 234 رقم ورشه:  بجهة ، سيارات ميكانيكى



 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

 االستيراد عن 39740 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السالم عبد حسن رضا -  39

 مساكن 35 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 18 رقم شقه الخطاب بن عمر

 عن 39762 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد السيد السيد احمد نورا -  40

 مكه عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين بقاط 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 21 رقم بالشقه حجره التعاونيات مساكن 3 مدخل

 مكتبه عن 39780 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حفيله سعد محمود الدين صالح -  41

 - الجيزه تعاونيات الشافعى االمام عماره 13 رقم محل:  بجهة ، الطبيه والمستلزمات المعامل ادوات وتجاره مستندات وتصوير

 الزهور

 عن 39790 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم السيد ابراهيم ابراهيم العربى -  42

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ - الحديدى الهادى عبد تقسيم وتنظيم مدن 3/2 محل:  بجهة ،(  والورادات

 عن 39822 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرودى اسماعيل شلبى حسن سوسن -  43

 160 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 بالشقه حجره االول الدور الديبه قريه

 االستيراد عن 39845 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم محمد نظيره -  44

 مساكن السالم دار برج- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 7 رقم شقه المدينه شباب

 بيع عن 39844 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل حسن اسماعيل محمد -  45

 محل -البقر بحر عزام شادر القوايطه حوض:  ةبجه ، الغلق محكمه زيوت

 عن 39863 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمود محمد محمود نهله -  46

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 رقم محل:  بجهة ، االلوميتال وتجاره ومواتيراها المستعمله السيارات غيار قطع واستيراد المستعمله المالبس واستيراد( والورادات

 الزهور - ب/8 الحرفيين مجمعه منطقه 7

 فيما االستيراد عن 39734 برقم 20190306 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران محمد فهمى عيد -  47

 بن عمر مساكن 28 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا

 23 رقم شقه الخطاب

 االستيراد عن 39768 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدرية يوسف زكى كريمه -  48

 ب71 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من36والفقرة19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 9 رقم شقة الوليد خالدبن مساكن

 عن 39776 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين الحليم عبد القادر عبد خالد -  49

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الضواحى - الوفاء مساكن 2 عماره 24 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

)  االستيراد عن 39707 برقم 20190303 فى يدق ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد السعيد السعيد شيماء -  50

 بن عمر منطقه 12 عماره الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد(  6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا

 9 بالشقه حجره الخطاب

)  االستيراد عن 39707 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد السعيد السعيد شيماء -  51

 بن عمر منطقه 12 عماره الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد(  6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه ماعدا

 9 بالشقه حجره الخطاب



 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 39714 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمود مصطفى محمد -  52

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ - السالم شباب مركز 2 محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 39800 برقم 20190318 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمام السيد السيد الناصر عبد اميره -  53

 5 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 8 رقم بالشقه 2 حجره االول الدور المروه مساكن

 39713 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد رتاج ،  الكافى عبد مصطفى على المعاطى ابو ايه -  54

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن 24 رقم عماره 10 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 39834 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه المليجى السيد رشا -  55

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 الزهور تعاونيات 1 مدخل الكوثر عماره 27 رقم شقه:  بجهة

 عن 39848 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام هللا عبد ابراهيم ابراهيم مسعد -  56

 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 14 رقم شقة رباح بن بالل مساكن 30

 عن 39857 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمام السيد السيد الناصر عبد مريم -  57

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 8 رقم بالشقه حجره االول الدور المروه مساكن 5 رقم عماره الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس استيراد و( والورادات

 كافتريا عن 39860 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كرات ابو ابراهيم احمد محمد -  58

 الزهور تعاونيات زغلول صفيه عماره 53و 52 محلين:  بجهة ،

 االستيراد عن 39869 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده السيد محمد ياسمين -  59

 مساكن 34 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 104 رقم بالشقه حجره الجوهره

 عن 39889 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى ابراهيم احمد محمود نصره -  60

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الضواحى - عماره االربعين مساكن 131 رقم عماره 15 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 39708 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السرجانى ابراهيم عبده محمود محمد -  61

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 24 رقم بالشقه حجره علوى الخامس الدور الروضه مساكن 3 رقم عماره- الزهور: 

 عن 39837 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد بخيت جاد احمد سماح -  62

 85 ع الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين ودحد فى االستيراد

 9 ش ب م العزيز عبد بن عمر

 عن 39843 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلتوت احمد ابراهيم حمزه حمزه احمد -  63

 مساكن 147 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 1 رقم بالشقه حجره الحريه

 االستيراد عن 39748 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المر سعد سعد خليفه هبه -  64

 الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 الصفوه مساكن 25 رقم عقار 16 بالشقه حجره-



 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

 االستيراد عن 39767 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبده محمود احمد -  65

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 35 عماره 7 شقه:  بجهة

 39761 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الرحمن عبد العربى السيد غاده -  66

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 الزهور  الخطاب بن عمر مساكن 161 عقار 1 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد دمحم الرحمن عبد عزت الرحمن عبد -  67

- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عن 39851

 16 رقم بالشقه حجره الخريجين شباب مساكن 22 رقم عقار

 االستيراد عن 39767 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبده محمود احمد -  68

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 35 عماره 7 شقه:  بجهة

 عن 39769 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمير احمد محمد محمد اميره -  69

 المستعملة المالبس واستيراد 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 2 رقم محل الجنوب البقر بحر مصرف العشرى مسجد بجوار االمير محمد نعمه ملك 172 رقم عقار:  بجهة ،

 االستيراد عن 39795 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحافظ عبد احمد فريد حنان -  70

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 الضواحى - الخريجين شباب مساكن 116 رقم عقار 10 شقه:  بجهة

 ورشه عن 39805 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطوة يوسف عطوه ممدوح -  71

 غيار قطع واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و ميكانيكى

 528 رقم محل الزهراء حرفيين منطقه 22 رقم بلوك:  بجهة ، المستعمله السيارات

 عن 39810 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى محمد محمد السيد محمد -  72

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 4 رقم بالشقه حجره البكرى وحاره زغلول سعد شارع 2 رقم عماره: 

)  االستيراد عن 39813 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوي عبده السيد نجاة -  73

 (والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا

  

 شقه الثاتي الدور مختار الغازي و عبادي شارع شوشا ملك العرب:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد

 عن 39732 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض شحاته المسيح عبد مرفت -  74

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - المروه مساكن 57 رقم عماره 12 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 39738 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد بكرى محمود احمد محمود -  75

 30 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عن

 6 رقم بالشقه حجره الثالثه المنطقه

  االستيراد عن 39746 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار مهران السيد امين ايه -  76

 بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد 6المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 12 رقم بالشقة حجرة الحرية مساكن 6 رقم عمارة: 

 ماكوالت عن 22495 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغلى مرعى احمد ثناء -  77

 2 رقم محل منصور ونبيل هارون شارع عوايد 10و وتنظيم مدن 12 رقم عقار:  بجهة ، المستندات وتصوير



 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

 ماكوالت عن 22495 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغلى مرعى احمد ثناء -  78

 6 رقم الوحده االرضى الدور شريف منطقه جمركى 34 باب االدارى المبنى:  بجهة ، المستندات وتصوير

 االستيراد عن 39756 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرشه محمد على طه عبده -  79

 واالطفال الحريمى الجاهزه المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 بالعقار محل الفتح وحاره الغورى شارع وتنظيم مدن 94 رقم عقار:  بجهة ، الجلود منتجات وبيع الجاهزه المالبس وبيع

 فى االستيراد عن 39765 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدريه يوسف زكى محمد -  80

 على مساكن ب49 عقار الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 23 شقة التكاليف منخفض طالب ابى بن

 عن 39716 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مدورى ابراهيم عويشه -  81

 بنك مساكن 4 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 22 رقم شقه االسكان

 عن 39718 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض رمسيس عدلى ناجى رامى -  82

 34 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم بالشقه حجره الحرفيين مساكن ب

 فى االستيراد عن 39775 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد السيد احمد -  83

 مساكن أ مدخل 229 مربع:  بجهة ، 6المجموعه من 36 والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 1 رقم بالشقة حجره االول الدور لهيطه اخوان جمعية

 عن 39801 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حويله سليمان ابراهيم ابراهيم اسالم -  84

 ، نت االنتر عدا فيما استيشن وبالى لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 2 رقم الشقه من مستقطع 2 محل 1 مدخل المنوره المدينه عماره- ورالزه:  بجهة

 فى االستيراد عن 39856 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباشا العرابى عمر احمد -  85

 خالد أمساكن50 عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 1 رقم شقة الوليد بن

 االستيراد عن 39870 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد حسن جمال ثريا -  86

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 بورفؤاد - المدينه شبلب مساكن 4 عماره االول الدور 13 بالشقه حجره:  بجهة

 عن 39874 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل ابراهيم محمود ابراهيم ورده -  87

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - عفان بن عثمان مساكن 9 رقم عماره 12 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 داالستيرا عن 39886 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى السيد فوزى ايمان -  88

( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 بورفؤاد 16/2 العروبه شارع 1 عماره االول الدور بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد

 تجاره عن 39706 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياط محمود فوزى التواب عبد -  89

 11 رقم محل - د مدخل التجاريين نقابه عماره:  بجهة ، الدواجن

 فيما االستيراد عن 39825 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البواب السيد محمد وليد -  90

 رقم عقار:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا

 بالشقه حجره- الرابع الدور واسيوط التجارى شارع 18



 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

 عن 39850 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بربور فهيم خليل محمد ابراهيم -  91

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ - والبوصيرى ماهر حاره 5 رقم عقار 4 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد مصطفى الفتاح عبد نجيب محمد احمد -  92

 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عن 39770

 الزهور قسم- 11 رقم شقه زمزم مساكن 154

 عن 39866 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البياع عزب حنيدق محمد والء -  93

 مساكن 5 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 7 رقم بالشقه حجره الصفا

 عن 39872 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حواله حسن العربى السيد هدى -  94

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور حرفيين أ مدخا 11 رقم عماره 11 رقم بالشقه مكتب:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات

 استيراد عن 39896 برقم 20190331 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القناوي حسن محمد كريم -  95

 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و طبيه وادوات مستلزمات وتوريد غيارها وقطع وجراحيه طبيه واالت وادوات مستلزمات

 1 رقم شقه علوى االول الدور الجيش شارع 42 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

 39779 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزعلوك المرسى محمد المرسى كريمه -  96

 المنظمة واللوائح للقوانين ا  طبق 36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و ومالبس مفروشات واستيراد تجاره عن

 االيواءات تقسيم بلوك 104 عقار االرضى الدور 1 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 الضواحى - القابوطى

 عن 39785 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االصبح على محمد حسنى اسامه -  97

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 11 بالشقة مكتب الحرفيين منطقة أ مدخل 11 عمارة الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد(  والورادات

 االستيراد عن 39782 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين الحليم عبد محمد احمد -  98

 1 مدخل المدينه عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 15 رقم بالشقه حجره- الزهور تعاونيات

 االستيراد عن 39803 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجيزى عطيه السيد سعده -  99

 ب 108 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 9 رقم بالشقه حجره الوليد بن خالد مساكن

 عن 39818 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيونى السيد محمود يلنب محمد -  100

 القنال المزدلفه برج:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 32 رقم بالشقه حجره الثامن الدور الداخلى

 فيما االستيراد عن 39715 برقم 20190304 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح ابراهيم عبده نهله -  101

 بكر ابو مساكن:  بجهة ، القطنيه المالبس وتجاره لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا

 183 رقم محل ب مدخل 10 رقم عماره

 عن 39728 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر السالم عبد ابراهيم فاطمه -  102

 لطفى عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 13 رقم شقه الجيزه تعاونيات 2 مدخل السيد



 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

 االستيراد عن 39727 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نافع لبيب بخيت اشرف -  103

 مساكن 41 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 5 رقم شقه وحده 5000ال

 مقاوالت عن 39831 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعالن يوسف محمد راويه -  104

 8 رقم شقه الخامس الدور على ومحمد النيل شارع الصفوه برج:  بجهة ، عموميه

 االستيراد عن 39838 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العسال محمد معوض هند -  105

 الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 14 رقم شقه الخطاب بن عمر 36 رقم عماره-

 عن 39846 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران على حسن محمد حسن -  106

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الخطاب بن عمر ب 28 رقم عماره12 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 39880 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده محمد محمد عبده فاطمه -  107

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 7 رقم شقه 24 رقم عماره ب مدخل العاص بن عمرو مساكن- الزهور: 

 عن 39730 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان منصور سليمان مريم -  108

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 21 رقم شقه العلوى الخامس الدور زمزم مساكن 28 رقم عماره: 

 االستيراد عن 39749 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبلاير متى خله متى هانى -  109

 دورال تمليك السالم 48 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 3 رقم الشقه االرضى

 فيما االستيراد عن 39771 برقم 20190313 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحداد نصر ابراهيم امل -  110

 قبضايا مساكن أ 5 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا

 6 رقم بالشقه حجره االول الدور

 االستيراد عن 39774 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين احمد محمود والء -  111

 منخفض مساكن 25 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 1 رقم بالشقه حجره الشمسيه الطاقه التكاليف

 مركز عن 39796 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر محمد رشاد احمد مى -  112

 الضواحى - الداخلى القنال ابراج روان فرج  المسروق الدور 7و6 شقه:  بجهة ، بشريه مهارات تنميه

 عن 39794 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب محمد احمد محمدعمر -  113

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 العرب - بالزا الصفوه برج المسروق الدور 1 رقم االداريه الوحده:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 39799 برقم 20190318 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى حسن محمد عاطف محمد -  114

 45 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 9 رقم بالشقه حجره طالب ابى بن على مساكن

 حظيرة عن 39881 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان جمعه محمد هويدا -  115

 قطعه بورسعيد جنوب 6 شمال الحوشه االولي الزراعه كباري الخمس منطقة الجنوب:  بجهة ، االراضي واستصالح مواشي تربية

195 

 عن 39703 برقم 20190303 فى قيد ، 19000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى فرغلى هللا عبد محمد -  116

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) مكتباالستيراد



 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

 ارض تقسيم طولون شارع وتنظيم مدن جديده 88 عماره الخامس الدور 3 شقه:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات

 العرب - العباسى شياخه الورش

 عن 39704 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امبارك ابراهيم الفتاح عبد مجدى -  117

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 3 شقه العاص بن عمرو مساكن أ 21 عقار الزهور:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 39711 برقم 20190304 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسانين محمد محمد محمد خالد -  118

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ - السادسه المنطقه 52 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، والتصدير( والورادات

 عن 39829 برقم 20190320 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم خاطر يحيى عالء احمد -  119

 41 رقم عماره:  بجهة ، ومغسله لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 الزهور قسم- 2 رقم محل الجوهره مشروع

 مكتب عن 39832 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسين على الصادق -  120

 6 رقم شقة اكتوبر شباب 16 رقم عقار الزهور:  بجهة ، ونظافة( االعمال رجال خدمات دون) خدمات

 عن 39876 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجعرور جاهين محمد نصره -  121

 19 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 20 رقم شقه الرابع الدور الجبانات منطقه خلف قبضايا ارض- ب مدخل

 عن 39884 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاهد سليم محمد الدين صالح احمد -  122

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 36 محل على محمد ابراج 32 رقم عماره بورفؤاد:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 39736 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق عبده الدسوقى الرحمن عبد -  123

 المنطقه 18 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم بالشقه حجره الرابعه

 مطعم عن 39735 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بعيله محمد احمد محمد -  124

 2 رقم محل الفتح وابو القليوبيه شارع عوايد 65و وتنظيم مدن 46 رقم عقار:  بجهة ، عمومى

 عن 39751 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كرات ابو انسى هشام محمد -  125

 ب 54 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم شقه الوليد بن خالد مساكن

 عن 39772 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدرى محمود سعيد محمد امنيه -  126

 ب/62 رقم عقار -الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 14 رقم بالشقه حجره العزيز عبد بن عمر مساكن

 عن 39781 برقم 20190314 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد عوض سيد محب -  127

 41 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 8 رقم بالشقه حجره وحده 5000ال مساكن

 معرض عن 39808 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف فهيم مسعد سامح -  128

 350 رقم محل على محمد ابراج 30 رقم عماره:  بجهة ، ديكورات

 عن 39888 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد عطيه احمد الدين عز -  129

 5 رقم محل السويس قناه بهيئه العاملين مساكن الصباح هللا عبد شارع:  بجهة ، ماركت سوبر



 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

 39898 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي علي ابوالمعاطي وجيه عبدالغفار -  130

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و وبويات صحيه ادوات تجاره عن

 1 رقم محل البقر بحر عزام شادر ناصر م طريق 563 ملك:  بجهة ،

 39709 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدرى محمد ابراهيم زكريا وجدى سلمى -  131

 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عن

 19رقم شقه العاص بن عمرو مساكن ب 41

 فى االستيراد عن 39722 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االدهم احمد احمد محمد -  132

 فاطمة مساكن 139 عقار:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 16 شقة الزهراء

 39720 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ اسماعيل محمد اسماعيل جيهان -  133

 ملك 44 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عن

 3 رقم بالشقه حجره 22 شارع اسماعيل محمد اسماعيل

 االستيراد عن 39824 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العفنى ابراهيم احمد امير -  134

 شباب20 عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 26 رقم بالشقة حجرة السابع الدور اكتوبر

 عن 39849 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده المتولى عبده الغريب العربى -  135

 الزهور تعاونيات - درويش سيد عماره الوصيف محمد عادل بملك 2 رقم محل:  بجهة ، محمول خدمات

 عن 39849 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده المتولى عبده الغريب العربى -  136

 النيلى ابراهيم الرحمن عبد خضره/  بملك والغزالى سليمان شارع دقهليه المطريه:  بجهة ، محمول خدمات

 االستيراد عن 39854 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لالستيراد عزام مؤسسه -  137

 احمد شارع 7 رقم عقار:  بجهة ، والتصدير لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 6 رقم بالشقه حجره والتمساح ماهر

 عن 39773 برقم 20190313 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد فؤاد عطيه فاطمة -  138

 84 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 16 رقم بالشقه حجره العزيز عبد بن عمر مساكن ب

 بالي عن 39792 برقم 20190317 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليم عبد نظير علي شيماء -  139

 التوحيد عماره بورفؤاد:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه ماعدا)  االستيراد و(  االنترنت عدا ما)  استيشن

 6 محل تعليميه خدمات التعاونيات تقسيم

 عن 3198 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل جاد حمدان سمير محمد -  140

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور تعاونيات التحرير عماره 2 محل:  بجهة ، والمنظفات الغذائيه المواد وتجاره( والورادات

 39807 برقم 20190319 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغضبان يوسف ابراهيم عباس عباس عال -  141

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 بورفؤاد - التامين شارع 6/16 عماره الحرمين برج 5رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 مطعم عن 39882 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن يوسف محمد هشام -  142

 20 رقم محل الوليد بن خالد مجمع منطقه- الزهور:  بجهة ، وطعميه فول

 االستيراد عن 39891 برقم 20190328 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزبى على احمد كامليا -  143

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 بورفؤاد - الجميل اشتوم مساكن 21 رقم عماره الثانى الدور بالشقه حجره:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 39847 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد السيد نصحى هبه -  144

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و كمبيوتر ودهانات ديكور معرض

 زغلول وسعد سالم صالح شارع عوايد 28و وتنظيم مدن 26 رقم عماره:  بجهة ،

 فيما االستيراد عن 39871 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج حسن محمد هدي -  145

 الدور الكويت حى مساكن 12 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا

 6 رقم شقه االول

 مقاوالت عن 39878 برقم 20190327 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه محمد يوسف وائل -  146

 بورفؤاد - التاميم 8 شارع 66/12 رقم عماره االخير الدور 10 رقم شقه:  بجهة ، بحريه وتوريدات عموميه

 االستيراد عن 39739 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رماح احمد كامل نبيل منى -  147

 أمساكن9 عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 3 رقم  شقة الحرفيين

 39741 برقم 20190310 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرابى معوض محمد معوض نوريهان -  148

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 المناخ -النشار مساكن 10 رقم عقار االول الدور 5 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 39890 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم احمد محمد ظريفه -  149

 مساكن 27 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 5 رقم شقه الصفوه

 االستيراد عن 39899 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشال حسن محمد محمد -  150

 السيده مساكن 123 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 6 رقم بالشقه حجره- نفيسه

 عن 39760 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البواب محمد يوسف حسن ايه -  151

 سيد عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 25 رقم شقة 1 مدخل درويش

 عن 39764 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهريدى احمد ابراهيم احمد امل -  152

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن ب مدخل 59 رقم عماره االرضى الدور 2 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 39759 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد احمد مروى -  153

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 الزهور - الشمسيه الطاقه طالب ابى بن على مساكن 59 عقار 21 بالشقه حجره:  بجهة

 ميكانيكى عن 39797 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الميمى محمد محمد جابر -  154

 محل- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و سيارات

 الزهور حرفيين 4 رقم بالعماره 7 رقم

 االستيراد عن 39731 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قلته بخيت صدقى وفاء -  155

 الرابع الدور ب 28 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 الزهور حرفيين  12 رقم بالشقه حجره

 عن 39754 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البياع محمد محمود ابراهيم محمد -  156

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 شقه- علوى الرابع الدور القابوطى 17 رقم بلوك 61 رقم عماره: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 39750 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخضرى اسماعيل محمد محمد -  157

 مساكن 74 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 204 رقم بالشقه حجره الثانى الدور الجديده االسر

 برمجيات عن 39710 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج السمان احمد ابراهيم -  158

 بورفؤاد - الوطنى الحزب مساكن 29 مرق عماره 21 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، كمبيوتر

 39766 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القزاز احمد متولى احمد رشاد شربات -  159

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و ماركت سوبر عن

 المناخ - الحريه مساكن 41 عماره 20 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على

 عن 39802 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطوبجى خضر على على بسمه -  160

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ - الجديده الحريه مساكن 135 رقم عماره 22 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 39804 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد ابراهيم مدهلل -  161

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 بالشقه حجره الثاني الدور توفيق ابراهيم و كسري شارع الخير ابو حسنين حسنين محمد ملك 54 عقار العرب:  بجهة

 االستيراد عن 39723 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق احمد جمال ياسمين -  162

 ا مدخل الرياض عماره - الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 االول بالدور 5 رقم شقه ببورسعيد للعاملين للمهندسين االساسيه التعاونيه الجمعيه مساكن

 عن 39821 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرودى احمد ابراهيم المنعم عبد -  163

 160 عقار الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 بالشقة حجرة االول الدور الديبة قرية

 عن 39820 برقم 20190320 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغضبان يوسف ابراهيم عباس عباس -  164

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 4 بالشقه حجره 1 دور 6/16 التأميم شارع الحرمين برج بورفؤاد:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات

 عن 39830 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االدهم محمد محمود محمود جيهان -  165

 فيال الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 االرضى الدور السياحية الجميل منطقة6/42

 االستيراد عن 39841 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس ابوزيد ابراهيم رافت -  166

 فى والتعامل والبحرى البرى والنقل والتصدير لذلك المنظمه واللوائح وانينللق طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 الدور دسوق حاره 29 رقم عماره:  بجهة ، البيتومين العوازل مخلفات وتدوير والوساطه والشراء بالبيع البتومين العوازل مخلفات

 4 رقم شقه الرابع

 39852 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدى محمد البر عبد انور محمد ظريفه -  167

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  و سيارات ميكانيكى عن

 الزهور حرفيين 18 عماره 5 محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 االستيراد عن 39865 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمد محمد السعيد -  168

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 لمناخ - يوليو 23 شارع جنه برج 8 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 39859 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم على الحليم عبد ابراهيم امنيه -  169

 21 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 12 رقم شقه التكاليف منخفض طالب ابى بن على مساكن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 39885 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البانى محمد ابراهيم عادل ميان -  170

 لصادراتا على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 211 رقم عماره االول الدور 4 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 39895 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السندوبى محمد عيسى عمرو -  171

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 السندوبى عيسى م 7 رقم عماره المسروق بالدور بالمكتب 3 حجره:  بجهة ، البحريه والخدمات البحريه والتوريات( والورادات

 الشرق - المنشيه ميدان

 لعب تجاره عن 510 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طرطور أحمد السيد جمال -  172

 الضواحى A2 منطقة التعمير شارع11 عمارة 3 رقم محل:  بجهة ، هزائيه ودرجات اطفال

 لعب تجاره عن 510 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طرطور أحمد السيد جمال -  173

 الضواحى التعمير شارع 11 عماره 3 محل:  بجهة ، هزائيه ودرجات اطفال

 عن 39758 برقم 20190312 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مصطفى محمد ابراهيم معتز -  174

 االشول ملك 2 رقم محل وتنظيم مدن أ 21 رقم عقار زغلول وسعد المشرق شارع:  بجهة ، البن تجاره

 عن 39705 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطيف عبد محمد محمد شريف -  175

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 24 رقم شقه العلوى الخامس الدور نفيسه السيده مساكن 40 رقم عماره: 

 39791 برقم 20190317 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البالسى محمد حسن السعيد ربيع جهاد -  176

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 المناخ - السعيد ربيع ملك والجبانه مالك شارع 98 رقم عقار:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 تخليص عن 39811 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حرك مصطفى محمود معتز -  177

 واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و وحصر عد لوجستيه بحريه وخدمات جمركى

 مكتب 419 مكرر الرابع الدور- رياض المنعم عبد والشهيد وفلسطين صدقى محمود شارع الفريبور مبنى:  بجهة ، لذلك المنظمه

 19 رقم

 عن 39817 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد سليمان الحميد عبد سمير ابراهيم -  178

 عدا فيما) استيشن وبالى لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 4 رقم محل الداخلى القنال تقسيم الموده برج 19 رقم قطعه:  بجهة ،*( االنترنت

 عن 39725 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو محمود محمد نعيمه -  179

 المستعملة المالبس واستيراد 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 22 رقم بالشقة حجرة السادس الدور اكتوبر شباب مساكن 38 رقم عمارة الزهور:  بجهة ،

 عن 39726 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجعبرى دالسي السيد حسين محمود -  180

 السيارات غيار قطع وتجاره لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم محل االسكان بنك مساكن 81 رقم عقار:  بجهة ، المستعمله

 االستيراد عن 39828 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعى حسن السيد بثينه -  181

 شقه االسراء مساكن 70 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 13 رقم

 االستيراد عن 39861 برقم 20190325 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب ابراهيم صابر جبر -  182

 شقه الحريه مساكن 46 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 17 رقم



 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

 لحام ورشه عن 39864 برقم 20190325 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد علي حافظ جمعه -  183

 ب 30 رقم بالقطعه محل الرضوان بقريه الصناعيه المنطقه- الجنوب:  بجهة ، وحداده

 عن 39873 برقم 20190326 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حرب محمد على السعيد نسرين -  184

 مساكن 1 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 9 رقم بالشقه حجره الثانى الدور- وحده 120ال

 عن 39900 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد الجوهري احمد اميمه -  185

 تونس عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 5 رقم بالشقه حجره الجيزه تعاونيات

 االستيراد عن 39721 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران محمد طلعت شيماء -  186

 زينب السيده مساكن 24 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 19 رقم شقه

 39842 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العقبى السميع عبد السيد السيد ياسمين -  187

 عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن

 22 بالشقة حجرة الزهور تعاونيات 1 مدخل التعاون

 عن 39855 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد محمد الاله عبد عامر -  188

 36 محل الجديد االمل منطقة 83 عمارة:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره

 عن 39868 برقم 20190326 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود ابراهيم ابراهيم السعيد االمير -  189

 الجنوب - العبور لجمعيه التابعه 7 رقم قطعه 7 بلوك التانيه بالزراعه حظيره:  بجهة ، حيوانى وانتاج مواشى تربيه

 عن 39883 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد محمد المجيد عبد مسعد رانيا -  190

 عزت حاره 36 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 الثانى بالدور شقه عدلى وشياخه

 عن 39892 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن الحميد عبد شعبان حنان -  191

:  بجهة ، الجاهزه المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 1 رقم شقه علوى االول الدور العزب ارض- الصباح شارع السويس قناه هيئه تمليك عمارات 7 رقم عماره

 عن 39897 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي علي ابوالمعاطي وجيه عزت -  192

 البقر بحر- عزام شادر ناصر م طريق 563 ملك:  بجهة ، غيارها وقطع الزراعيه االالت تجاره

 عن 39729 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى محمد خليفه سمير محمد -  193

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 50 عماره 6 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 39744 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد فكرى سالى -  194

 ، ؛*؛(والورادات تالصادرا على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 138 رقم عماره 5 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 دوكو عن 39798 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب ابوالمجد حسن عاطف -  195

 411 و 409 رقم ورشه الزهراء فاطمه منطقه A34 و A35 منطقه الضواحي:  بجهة ، سيارات

 االستيراد عن 39809 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد راضى السيد رضا -  196

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 الضواحى - الزهراء فاطمه مساكن 55 رقم عقار االخير الدور 24 رقم بالشقه حجره:  بجهة



 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

 االستيراد عن 39816 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاب حسن فوزى باتعه -  197

 المستعمله المالبس واستيراد والتصدير لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 المناخ - الجديده الحريه مساكن 157 رقم عماره 2 رقم شقه:  بجهة ، المستعمله والمواتير والسيارات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الكهروميكانيكيه التوريدات   ،  شركة   وشركاهم خضيرىال حموده حموده صالح وامير القزاز ابراهيم مصطفى محمد -  1

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد والصيانه ومقاوالتها

 التوريدات عن ، 39757 برقم 20190312 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد والصيانه ومقاوالتها الكهروميكانيكيه

 بورفؤاد - الحرفيين بشارع الكائن 8 بلوك 185 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى والتصدير االستيراد  ،  شركة   وشركائه معيط السيد على اسالم على -  2

 والجديدة المستعملة السيارات غيار قطع واستيراد والجديدة المستعملة المالبس واستيراد6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه

   مالها ،رأس   االغدية وتوريد الكهربائية والمعدات واالجهزة الطبية والمعدات جهزةاال وتوريد التجارية والتوكيالت

 لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى والتصدير االستيراد عن ، 39826 برقم 20190320 فى ،قيدت 50000.000

 المستعملة السيارات غيار قطع واستيراد والجديدة المستعملة المالبس واستيراد6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا

 الشقة:  بجهة ، االغدية وتوريد الكهربائية والمعدات واالجهزة الطبية والمعدات االجهزة وتوريد التجارية والتوكيالت والجديدة

 عرابى شارع 3 رقم بالعقار االرضى بالدور الكائنة

 واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشريكه المعداوى محمد شركه -  3

 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 39879 برقم 20190327 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس   لذلك المنظمه

 مدخل 12 رقم مدخل 12 رقم عماره 74 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

 ببورفؤاد  واالسكان للبناء التعاونيه الجمعيه الصديق بكر ابو مساكن ج

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد   ،  شركة   وشركائها عثمان الحليم عبد محمود سلوى -  4

 برقم 20190311 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 39752

 الضواحى - الزهراء فاطمه منطقه 89 رقم ورشه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   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

  السجل شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   38966:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى محمد احمد احمد   - 1

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   37973:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البدالي محمد احمد محمد سلمي   - 2

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   28094:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قنديل مصطفى محسن حكمت   - 3

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   35508:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحجراتى مسعد عباس الناصر عبد   - 4

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   36038:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد محمد احمد السيد احمد   - 5

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   35750:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بخيت جاد هللا خلف جاد عادل   - 6

 التجاره العتزاله محو امر وصدر الشطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   36823:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الموافى محمد العليم عبد يسرى   - 7

 الشأن صاحب لوفاة محو امر وصدر الشطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190310 تاريخ وفى ،   39141:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان محمود حسين احالم   - 8

 التجاره العتزاله محو امر وصدر الشطب تم

  السجل شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   9168:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صديق السيد السيد طارق   - 9

 للوفاه التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   30995:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود محمود ابراهيم   - 10

 الشائن صاحب لوفاه شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190311 تاريخ وفى ،   30995:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود محمود ابراهيم   - 11

 الشائن صاحب لوفاه شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   23697:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان الحليم عبد محمود جيهان   - 12

 الشأن صاحب لوفاة الشطب تم  السجل

 تم   20190312 تاريخ وفى ،   31194:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صبره محمد صالح محمد صالح سها   - 13

 التجارة العتزال التجارى جلالس شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190312 تاريخ وفى ،   35678:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد ابراهيم فتحى محمد سوزان   - 14

 التجاره العتزالها محو امر وصدر الشطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   27624:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد الرازق عبد الدكرورى هدى   - 15

 التجاره العتزالها الشطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   30276:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد ابراهيم حماده عواطف   - 16

 التجاره ألعتزال محو بأمر التجاري السجل شطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   11541:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الديب عبده عبده محمد   - 17

 التجاره العتزاله شطب

 تم   20190314 تاريخ وفى ،   39559:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزامك حسن مصطفى مصطفى هللا منه   - 18

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو



 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

 تم   20190314 تاريخ وفى ،   39708:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السرجانى ابراهيم عبده محمود محمد   - 19

 التجاره العتزاله الشطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20190314 تاريخ وفى ،   39561:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العمالوى محمد حسن شوقى ايمان   - 20

 التجاره العتزالها الشطب تم  السجل شطب/محو

 تم   20190314 تاريخ وفى ،   39551:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزامك حسن مصطفى مصطفى محمود   - 21

 التجاره العتزاله محو امر وصدر الشطب تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   34368:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مشالى عبده صابر محمد السيد   - 22

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   23897:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االصبح على محمد محمود   - 23

 الشائن صاحب لوفاه شطب

 شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   12625:  برقم قيده سبق  ،  دفر تاجر  ،  حواتر مصطفى محمد محسن   - 24

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   34248:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على سليمان محمد عبده   - 25

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190321 تاريخ وفى ،   31102:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض محمد محمد السيد   - 26

 التجاره العنزاله المحو بامر التجارى السجل شطب

 تم   20190321 تاريخ وفى ،   36743:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غانم محمد بدير سادات محمد السيد   - 27

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   27783:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حافظ الدين تاج محمد شيماء   - 28

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190325 تاريخ وفى ،   12535:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فواله سعودى محمود السيد   - 29

 الشأن صاجب لوفاة محو امر وصدر الشطب تم

 شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   35660:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان محمد حسن هشام احمد   - 30

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   37173:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد ابراهيم فكرى محمد فوزيه   - 31

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   5400:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصدر يوسف محمد السيد   - 32

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب

 تم   20190331 تاريخ وفى ،   36737:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح محمد حسن المنعم عبد وفاء   - 33

 التجاره ألعتزال محو بأمر التجاري السجل شطب تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  34831 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصر محمد الدين عماد اعتماد -  1

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

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  330 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح السيد نبيل نبيل -  2

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  39215 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد يونس زياد شاديه -  3

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  6023 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد خالد الخالق عبد محمد فهمى -  4

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190307 ، تاريخ وفي  5721 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد حسن خضر محمد -  5

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  17060 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحافظ عبد محمود عيسى رمضان -  6

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

 رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  17980 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطنطاوى عطايا الطنطاوى ابراهيم محمد -  7

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

،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  39737 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه حسن محمد صابر محمد -  8

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

،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  7111 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصمد عبد احمد ابوبكر احمد احمد -  9

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

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  1905 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  درويش مصطفى فتحي السيد -  10

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

 المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  33842 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفرح ابو محمد حامد ابراهيم وائل -  11

  جنيه  2500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  33842 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفرح ابو/ ليصبح التجاري االسم تعديل -  12

  جنيه  2500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  7701 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى خليل ميخائيل عزمى مجدى -  13

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  10637 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القلينى احمد فاروق طارق -  14

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  204 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القادر عبد أحمد هللا عبد أحمد -  15

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  26257 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى ابراهيم محمود حمدى -  16

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

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  26257 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى ابراهيم محمود حمدى -  17

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

 المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  37471 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشركسى طه مصطفى الرؤف عبد -  18

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  6377 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العريان محمد لبيب لبيب طارق -  19

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  37566 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قوطه محمد عباس حميده -  20

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  21870 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رحوم احمد محمد السيد رباب -  21

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

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  37649 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغتوري علي علي نبيل محمد -  22

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  11047 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجاج عبده زكريا احمد -  23

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 ، تاريخ وفي  11047 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   Medex GIobaI) جلوبال  ميدكس/  التجارية السمة اضافة -  24

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325

،  المال أسر تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  12586 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدسوقى محمد مهدى اسماء -  25

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190326 ، تاريخ وفي  39832 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد حسين على الصادق -  26

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  34429 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى يوسف الدين سعد احمد -  27

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

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  4424 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخضيري السعيد السعيد رجب -  28

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  39864 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد علي حافظ جمعه -  29

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190301 تاريخ وفي 39743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ الرحمن عبد احمد احمد اسالم -  1

  8 شقه وحده 5000 ال مساكن 45 عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 24015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجالد محمد فهيم رضا -  2

 زمزم استكمال 151 رقم عماره 11 رقم بالشقه مكتب/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان عديلت تم 20190303 تاريخ وفي 18832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد رشاد سمير سمر -  3

  الزهور تعاونيات الرياض عماره االرضي الدور 4 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 2345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،============ جامع محمد عثمان منيرة -  4

 الزهور قسم- الزهور تعاونيات التحرير عماره 2 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 39704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبارك ابراهيم الفتاح عبد مجدى -  5

 3 شقه العاص بن عمرو مساكن أ 21 عقار الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 30127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد الدين نصر على -  6

  الزهور الخريجين شباب مساكن 53 عماره 4 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 39707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد السعيد السعيد شيماء -  7

  9 بالشقه حجره الخطاب بن عمر منطقه 12 عماره الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 39707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد السعيد السعيد شيماء -  8

  9 بالشقه حجره الخطاب بن عمر منطقه 12 عماره الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 19123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمد محمود باسم بدر محمود -  9

 يوليو 23و العروبه شارع 39 رقم عقار الثالث بالدور 5 رقم بالشقه حجره/ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 39705    برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، اللطيف عبد محمد محمد شريف -  10

 24 رقم شقه العلوى الخامس الدور نفيسه السيده مساكن 40 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 39703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى فرغلى هللا عبد محمد -  11

 العرب - العباسى شياخه الورش ارض تقسيم طولون شارع وتنظيم مدن جديده 88 عماره الخامس الدور 3 شقه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 35766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسرى الغنى عبد رضوان الغنى عبد -  12

  المناخ الشرقاوي وحارة(  التجاري)  العزيز عبد بشارع محل/  ليصبح العنوان تصحيح ،:   الـتأشير وصف، 

 تم 20190303 تاريخ وفي 18164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد الشاذلى الحسن ابو الدين صالح محمد دنيا -  13

 الزهور قسم- الجوهره مساكن 62 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 22841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه امين محمد جالل هانى -  14

 الزهور الخطاب بن عمر مساكن ب4 عماره 11 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 39709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى محمد ابراهيم زكريا وجدى سلمى -  15

 19رقم شقه العاص بن عمرو مساكن ب 41 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 21049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزميتى محمود ابراهيم مصطفى -  16

 قسم- عفان بن عثمان مساكن 66 رقم عماره العلوى الرابع بالدور 20 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 الزهور

 ، العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 39708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرجانى ابراهيم عبده محمود محمد -  17

 24 رقم بالشقه حجره علوى الخامس الدور الروضه مساكن 3 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 26299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران عطاء طالب ابو عفاف/ ليصبح التجارى االسم تصحيح -  18

- الخطاب بن عمر مساكن 63 رقم عماره 1 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190303

 الزهور قسم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 26299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران عطا طالب ابو عفاف -  19

 الزهور قسم- الخطاب بن عمر مساكن 63 رقم عماره 1 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 23181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين العال عبد محمود الناصر عبد -  20

  الحريه مساكن 172 رقم بالعقار 24 رقم بالشقه مكتب/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 34831    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر محمد الدين عماد اعتماد -  21

 ماهر واحمد مظلوكم شارع 22 رقم بالعقار محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 39706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياط محمود فوزى التواب عبد -  22

 11 رقم محل - د مدخل التجاريين نقابه عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 28763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد احمد احمد سمر -  23

 الزهور - الخريجين شباب مساكن 17 رقم عماره 24 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 22788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مرسى سباق محمد حسن -  24

 الزهور قسم- طالب ابى بن على مساكن 48 رقم عماره 24 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 39713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكافى عبد مصطفى على المعاطى ابو ايه -  25

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن 24 رقم عماره 10 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 21571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد محمد ايهاب -  26

 الزهوربنشاط قسم  18 رقم بالشقه حجره الرابع الدور طالب ابى بن على مساكن 72 رقم عماره/بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 المستعمله المالبس واستيراد االستيراد-

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 6178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن رضوان الغريب خالد -  27

 تشغيل بنشاط الروبيكى شرقى فدان 800 الصناعيه المنطقه 10 رقم الوحده بدر مدينه- القاهره/ اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 300000 مال براس ميدا اند برايت تجارية بسمة كهربائى وخالط مكانس الكهربائيه االجهزه وتجميع لتصنيع مصنع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 8499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى احمد محمد اسامه -  28

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 33 رقم عقار االول الدور 4 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 39716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مدورى ابراهيم عويشه -  29

 22 رقم شقه االسكان بنك مساكن 4 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 39718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض رمسيس عدلى ناجى رامى -  30

 3 رقم الشقهب حجره الحرفيين مساكن ب 34 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 20363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عطيه سيد شيماء -  31

 الزهور قسم- الخريجين شباب مساكن 24 رقم عماره 18 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 39714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمود مصطفى محمد -  32

 المناخ - السالم شباب مركز 2 محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 25418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيمى عبدالحميد احمد عباس نعيمه -  33

 - والعريش االنصار شارع عباس احمد ملك عقار الثانى الدور 2 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العرب

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 39717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر على سيد نجيه -  34

 الزهور قسم- 12 رقم شقه منخفض طالب ابى بن على مساكن ب 20 رقم عقار ،

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 39711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسانين محمد محمد محمد خالد -  35

 المناخ - السادسه المنطقه 52 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 18420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحيم عبد حسن فاطمه -  36

 الزهراء مساكن البحيرى ملك ب مدخل 7 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 39712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الحميد عبد السيد ساميه -  37

 114و 113 رقم ورشه بورفؤاد حرفيين 5 رقم بلوك ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 2699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نخله حبشي هللا عطا هاني -  38

 بورفؤاد - حبشى هللا عطا ملك 20/5  شارع 19 رقم عمارة 6 رقم بالشقة حجرة/  العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 27163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى السيد الدسوقى هدى -  39

 الخريجين شباب مساكن A20 منطقه 75 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 39710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السمان احمد ابراهيم -  40

 بورفؤاد - الوطنى الحزب مساكن 29 رقم عماره 21 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 3777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبده محمد محمد يوسف -  41

 الزهور قسم- الجيزه تعاونيات 1 مدخل حجازى سالمه عماره 18 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 21571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد محمد ايهاب -  42

 الزهور قسم  18 رقم بالشقه حجره الرابع الدور طالب ابى بن على مساكن 72 رقم عماره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 39719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبرى حسين السيد حسين هللا منه -  43

 الزهور تعاونات الفرزدق عماره 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 39715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهيم عبده نهله -  44

 183 رقم محل ب مدخل 10 رقم عماره بكر ابو مساكن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 16519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمد حبيبه -  45

 الزهور قسم- الخريجين شباب مساكن 53 رقم عقار 7 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 12055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيزو ابراهيم عبده ماجده -  46

 السواحل قشالق ريرالتح برج 303 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 39723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق احمد جمال ياسمين -  47

 بالدور 5 رقم شقه ببورسعيد للعاملين للمهندسين االساسيه التعاونيه الجمعيه مساكن ا مدخل الرياض عماره - الزهور ،:   الـتأشير

 االول

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 13341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى هللا عبد ميخائيل مينا -  48

 المناخ - الحريه مساكن 149 رقم عماره 1 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 35521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرارة خليل محمد مجدى -  49

  الرسوه جنوب الصناعيه المنطقه 103 رقم وحده/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 39720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ اسماعيل محمد اسماعيل جيهان -  50

 3 رقم بالشقه حجره 22 شارع اسماعيل محمد اسماعيل ملك 44 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 39726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبرى السيد السيد حسين محمود -  51

 3 رقم محل االسكان بنك مساكن 81 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 39725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمود محمد مهنعي -  52

 22 رقم بالشقة حجرة السادس الدور اكتوبر شباب مساكن 38 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 29455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابورى السعيد السيد محمد -  53

 الزهور قسم- الخطاب بن عمر مساكن االخير الدور 89 رقم عقار 21 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 11375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ترك رجب حسن طاهر -  54

 االسكان بنك مساكن 11 رقم عماره 29 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 39722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدهم احمد احمد محمد -  55

 16 شقة الزهراء فاطمة مساكن 139 عقار ،:   الـتأشير



 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،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 39721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران محمد طلعت شيماء -  56

 19 رقم شقه زينب السيده مساكن 24 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 6104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطا مرسى عوض عبير -  57

  اكتوبر6 مساكن 6 رقم عمارة 16 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 29338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويصر محمد على محمد سمر -  58

 االسراء مساكن 71 رقم عماره 24 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 39729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد خليفه سمير محمد -  59

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 50 عماره 6 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 39731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلته بخيت صدقى وفاء -  60

 الزهور حرفيين  12 رقم بالشقه حجره الرابع الدور ب 28 رقم عماره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 17037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هديه حسن محمد على طارق محمد -  61

 بورفؤاد الصديق بكر مساكنابو الخامس الدور ب مدخل  9عمار  35 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 6171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السيد عبده رزق رزق امير -  62

 الزهور قسم- الناصر شارع 1 الباله سوق 2 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 26566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى احمد محمد سعاد -  63

 اللنش مساكن ب 3 رقم عماره 19 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 39735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بعيله محمد احمد محمد -  64

 2 رقم محل الفتح وابو القليوبيه شارع عوايد 65و وتنظيم مدن 46 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 26327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد هللا عبد زكى السيد -  65

 المناخ - وروس عبانى شارع غريب احمد ملك الرابع الدور 4 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 23070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقبل يونس العبيدى هانى -  66

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن 136 رقم عمارة3 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 28533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى ابراهيم صالح ابراهيم -  67

  مصر نهضه شارع الرضوان برج 15 رقم عماره 22 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 13969    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشار محمد ابراهيم محمد بدر -  68

 الجنوب الرسوه 86 رقم عماره االرضى بالدور 2 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 21314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى الغريب حسن عبير -  69

 المناخ 1 رقم الورشه شارع 11 رقم بالعقار 1 رقم محل/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 39730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان منصور سليمان مريم -  70

 21 رقم شقه العلوى الخامس الدور زمزم مساكن 28 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 23819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن العال ابو محمد ايمان -  71

 الزهور -الخريجين شباب مساكن 33 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 28228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيوه على السيد سحر -  72

 الزهور العزيز عبد بن عمر أمساكن81 عقار19 شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 39727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع لبيب بخيت اشرف -  73

 5 رقم شقه وحده 5000ال مساكن 41 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 39733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ثابت زيد ابو اسماعيل ساميه -  74

 13 رقم محل طالب ابى بن على مساكن 41 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 22976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواس ابراهيم السعيد المتولى زغلول -  75

 تمليك االسالم مساكن 25 رقم عماره 2 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 5836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد حمدم احمد السيده -  76

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن  أ 3 رقم عماره 11 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 21841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الرحيم عبد تمام حسن -  77

 الحريه مساكن 20 رقم عماره 14 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 39732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض شحاته المسيح عبد مرفت -  78

 الزهور - المروه مساكن 57 رقم عماره 12 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 39734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمد فهمى عيد -  79

 23 رقم شقه الخطاب بن عمر مساكن 28 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 23636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى على محمد المتولى ايمان -  80

 الزهور قسم- المروه مساكن 118 رقم عقار االرضى الدور 4 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 24066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى احمد محمد محمد نعمه -  81

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن  أ 32 رقم عماره 4 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 4878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد احمد سيد هاله -  82

 الضواحى قسم الخريجين شباب مساكن 98 رقم عماره 101 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 39728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر السالم عبد ابراهيم فاطمه -  83

 13 رقم شقه الجيزه تعاونيات 2 مدخل السيد لطفى عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 3378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشوتى خليل حمدى دمحم هويدا -  84

  والنصر اسوان شارع 3 رقم عقار 3 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 19284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى حسن محمد عبده محمد -  85

 المناخ - اكتوبر 6 مساكن 71 عقار 5 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرطور أحمد السيد جمال -  86

 اطفال لعب تجاره نشاط عن A2 منطقة التعمير شارع11 عمارة 3 رقم محل بالعنوان اخر رئيسى محل اضافة ،:   الـتأشير

 هوائيه ودرجات

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 28904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشعش محمد حسنين حبيبه -  87

 العجرودى محفوظ شارع 57 رقم عقار االرضى بالدور بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 39736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق عبده الدسوقى الرحمن عبد -  88

 3 رقم بالشقه حجره الرابعه المنطقه 18 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 39738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد بكرى محمود احمد محمود -  89

 6 رقم بالشقه حجره الثالثه المنطقه 30 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 5162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شليل على على قطب اسامه -  90

 الزهور قسم- الجديد دمياط موقف 3 رقم محل/ ليصبح العنوان عديلت ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرطور أحمد السيد جمال -  91

 الضواحى التعمير شارع 11 عماره 3 محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرطور أحمد السيد جمال -  92

 الضواحى A2 منطقة التعمير شارع11 عمارة 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 24938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين ابراهيم ابراهيم سهير -  93

 المناخ الخامسه المنطقه 84 رقم عقار الثانى الدور 4 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 28364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى حسن سمير احمد -  94

 الرحاب مساكن 51 رقم عماره 14 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 39737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسن محمد صابر محمد -  95

 بالعقار محل الشرقاوى وحاره الغزيز عبد شارع 14 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 23971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد حسن حسن شيماء -  96

 وحده 5000ال مساكن 21 رقم عماره 21 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 13899    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد اللطيف عبد جالل هدى -  97

  الصفا مساكن 118 رقم بالعماره 6 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   أشيرالـت وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 12273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الاله عبد حسن احمد -  98

 الزهور قسم- المدينه شباب 87 الحجاز عماره 8 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 39742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف مصطفى على محسن محمد -  99

 العرب - والروضه الشرقيه شارع عوايد 57 وتنظيم مدن 57 رقم عقار الرابع بالدور شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 22495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى مرعى احمد ثناء -  100

 6 رقم الوحده االرضى الدور شريف منطقه جمركى 34 باب االدارى المبنى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 22495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى مرعى احمد ثناء -  101

 2 رقم محل منصور ونبيل هارون شارع عوايد 10و وتنظيم مدن 12 رقم عقار ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 21030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصبيحى على ابراهيم ابراهيم صابرين -  102

 الزهور قسم- قبضايا مساكن ب 23 رقم عقار 16 رقم بالشقه حجره/ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 20529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبيحى على ابراهيم ابراهيم محمد -  103

 الزهور - قبضايا خلف ب 23 رقم عماره 16 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعجيل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 18015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوربجى عبده مصطفى اشرف -  104

 المناخ السواحل شارع 107 عماره 1 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 39740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السالم عبد حسن رضا -  105

 18 رقم شقه الخطاب بن عمر مساكن 35 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 1517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى السالم عبد صالح محمد -  106

 الوطنى الحزب مساكن 85 رقم عماره الرابع الدور 401 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 21629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام محمد احمد هاجر -  107

 التكاليف منخفض ديسمبر 23 مساكن أ مدخل 1 رقم عماره 4 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 39739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رماح احمد كامل نبيل منى -  108

 3 رقم  شقة الحرفيين أمساكن9 عمارة الزهور ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 35487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت عوض هللا عوض عماد -  109

  الزهور تعاونيات 3 مدخل االقصر عماره 8 محل  ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 39747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاصى احمد محمد محمد فوزى دينا -  110

 الزهور - عفان بن عثمان مساكن 6 عقار 14 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 19279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن شعبان نجالء -  111

 الزهور قسم النزهه ابراج 7 رقم عمارة203 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 20231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان مصطفى ابراهيم سعيد -  112

 الضواحى - نفيسه السيده مساكن 103 رقم عماره 21 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 22495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى مرعى احمد ثناء -  113

 بنشاط 6 رقم الوحده االرضى الدور شريف منطقه جمركى 34 باب االدارى المبنى/ بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 وماكوالت مستندات تصوير/

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 35487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت عوض هللا عوض عماد -  114

 سايبر بنشاط الزهور تعاونيات 3 مدخل االقصر عماره 8 محل/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 39741    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى معوض محمد معوض نوريهان -  115

 المناخ -النشار مساكن 10 رقم عقار االول الدور 5 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 39744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد فكرى سالى -  116

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 138 رقم عماره 5 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 21406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول السيد احمد ماجده -  117

 الزهور قسم المروة مساكن 114 رقم عمارة 10 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 22873    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد متولى محمود -  118

  والبدوى الرشيد هارون شارع الشطوى ملك الثانى بالدور الشقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 39745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد صالح يسرى ياسر -  119

 196 رقم محل االرضى الدور الصديق بكر ابو مساكن 1 مدخل 10 رقم عماره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 24883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابو محمد محمود عادل احمد -  120

 الزهور قسم- المدينه شباب مساكن 10 رقم عماره 117 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 39746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار مهران السيد امين ايه -  121

 12 رقم بالشقة حجرة الحرية مساكن 6 رقم عمارة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 15443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العربى السيد محمد -  122

  الجديد االمل منطقه مساكن 48 عقار 11 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 19357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيان الرحمن عبد الفضل ابو هويدا -  123

 شارع التعاونيه الجمعيه مساكن 13 عماره العلوى االول الدور 4 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العرب العزب محكرى العزب ارض والسودان االمارات

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 39748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المر سعد سعد خليفه هبه -  124

 الصفوه مساكن 25 رقم عقار 16 بالشقه حجره- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 20062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم اسالم واطفه -  125

 الزهور قسم- الخطاب بن عمر 127 رقم عماره 14 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 32826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى محمد محمدصابر احمد -  126

 الزهور -  الجيزه تعاونيات زياد بن طارق عماره  9 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 26753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمامى رجب محمد انتصار -  127

 العزب ارض مشروع السودان شارع 127 رقم عقار السادس الدور 14 بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العرب -

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 39753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل العزيز عبد محمد احمد -  128

 المناخ - والشرقاوى الشرقيه شارع السعود ابو كامل ملك الثالث الدور 3 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 39749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير متى خله متى هانى -  129

 3 رقم الشقه االرضى الدور تمليك السالم 48 رقم عماره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 26630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيزه السيد مختار احمد زينب -  130

 الزهور قسم- التعاونيات مساكن 2 مدخل نويبع عماره 6 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 3990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد زكريا محمد -  131

 الزهور قسم- الزهور تعاونيات االرضى بالدور 4 مدخل العبور عماره 3 رقم الشقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 37078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحجاوى مصطفى محمد محمد احمد -  132

 المناخ - ناصر مساكن 18 رقم عقار 5 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 39750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرى اسماعيل محمد محمد -  133

 204 رقم بالشقه حجره الثانى الدور الجديده االسر مساكن 74 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 24807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى محمد العربى السيد سامى -  134

 الزهور قسم طالب ابى بن على مساكن 25 رقم عماره أ 16 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 38142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان احمد خليل محمد خليل محمد -  135

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 150 رقم عماره 17 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 39751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرات ابو انسى هشام محمد -  136

 3 رقم شقه الوليد بن خالد مساكن ب 54 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 18697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده السيد جابر سمير -  137

 الصفا مساكن 65 عمارة 11 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 21252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف حسين جابر نفيسه -  138

 العرب - والشرقيه الحسن ابو شارع عوايد 55 عقار المسروق بالدور بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 22434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه يوسف عبدالرؤف معتز -  139

 الضواحى االسراء مساكن 1 رقم عماره 21 رقم بالشقه حجره/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 39755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام محمد احمد حسين احمد -  140

 2 رقم بالشقه حجره الخطاب بن عمر مساكن 161 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 27247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف على تغيان مرفت -  141

 الضواحى قسم نفيسه السيدة مساكن 16 عماره 8 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 39754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع محمد محمود ابراهيم محمد -  142

 شقه- علوى الرابع الدور القابوطى 17 رقم بلوك 61 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 11858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرح على احمد احمد التميمى التميمى -  143

 الزهور قسم- قبضايا مساكن ب 9 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 18067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى الغنى عبد امين محمد عفاف -  144

 - المنصوره حاره وتنظيم مدن جديده 69و عوايد 67 رقم عقار 1 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

 العرب

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 27913    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم اسماعيل النور ابو فاروق والء -  145

 الزهور العاص بن عمرو مساكن ب56 رقم عمارة 13 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 1416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمـــى صيدليــة -  146

 المناخ االمل مساكن الجديد الفجر عماره ب 2 رقم محل/  بجعله العنوان تعديل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 27013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورالسيد محمد نجاح -  147

 الزهور الخريجين شباب 21 رقم عمارة 5 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 39758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى محمد ابراهيم معتز -  148

 االشول ملك 2 رقم محل وتنظيم مدن أ 21 رقم عقار زغلول وسعد المشرق شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 27624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرازق الدكرورى هدى -  149

 الشرق الحديد البيت برج والجمهوريه زغلول صفيه شارع 15 رقم محل/ الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 37111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فرغلى على فاطمه -  150

 الزهور تعاونيات المفتى انور عمارة 2 مدخل 14 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 20270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس السيد محمد احمد فاطمه -  151

 الوطنى الحزب مساكن72 رقم عمارة 8 رقم بالشقة حجرة  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 39761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الرحمن عبد العربى السيد غاده -  152

 الزهور  الخطاب بن عمر مساكن 161 عقار 1 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 39766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز احمد متولى احمد رشاد شربات -  153

 المناخ - الحريه مساكن 41 عماره 20 رقم محل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 19194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة ابراهيم الدين جمال مرتضى -  154

 الزهور قسم- الجوهره مساكن 5 رقم عماره 402 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 27624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الرازق عبد الدكرورى هدى -  155

 الشرق الحديد البيت برج والجمهوريه زغلول صفيه شارع 15 رقم محل/الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 39760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب محمد يوسف حسن ايه -  156

 25 رقم شقة 1 مدخل درويش سيد عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 39768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرية يوسف زكى كريمه -  157

 9 رقم شقة الوليد خالدبن مساكن ب71 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 17533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدره مصطفى زكى الرازق عبد شيماء -  158

 تمليك السالم 110 رقم عماره 15 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 27930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد ثابت اشرف -  159

 الجديد االمل مساكن 24 رقم عماره 13 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 39762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد السيد احمد نورا -  160

 21 رقم بالشقه حجره التعاونيات مساكن 3 مدخل مكه عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 39765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدريه يوسف زكى محمد -  161

 23 شقة التكاليف منخفض طالب ابى بن على مساكن ب49 عقار الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 25297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوكل عباس على هناء -  162

 الزهور قسم- العزيز عبد بن عمر مساكن أ 27 رقم عماره 13 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 26357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود العاطى عبد رجب احمد -  163

 الجديد االمين مساكن 145 رقم عماره 15 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 39763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد محمود محمود مسعد غاده -  164

 8 رقم بالشقة حجرة الصفا مساكن103 رقم عمارة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 39759    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد احمد مروى -  165

 الزهور - الشمسيه الطاقه طالب ابى بن على مساكن 59 عقار 21 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 39764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهريدى احمد ابراهيم احمد امل -  166

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن ب مدخل 59 رقم عماره االرضى الدور 2 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 27991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عاشور جمال فاطمه -  167

 الضواحى االسكان بنك مساكن الخامس الدور سالم البط برج 4 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 39767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده محمود احمد -  168

 الزهور - عزيزال عبد بن عمر مساكن ب 35 عماره 7 شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 39767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده محمود احمد -  169

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 35 عماره 7 شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 39769    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمير احمد محمد محمد اميره -  170

 2 رقم محل الجنوب البقر بحر مصرف العشرى مسجد بجوار االمير محمد نعمه ملك 172 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 39756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرشه محمد على طه عبده -  171

 بالعقار محل الفتح وحاره الغورى شارع وتنظيم مدن 94 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 39773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد فؤاد عطيه فاطمة -  172

 16 رقم بالشقه حجره العزيز عبد بن عمر مساكن ب 84 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 23559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج امام كامل رضوان عمرو -  173

 الزهور - الصفوه مساكن 24 رقم عماره 4 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 20141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد السادات رضا -  174

  المناخ الالسلكي مساكن 1 عماره 10 بالشقه حجره/  ليصبج العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 39778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير السيد وهبه السعيد سمر -  175

 18 رقم بالشقه حجره الزهور تعاونيات 1 مدخل اللؤلؤه عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 26311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد احمد مجدى امنيه -  176

 الضواحى - الجديد يناالم 140 ع الرابع الدور 17 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 24186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان احمد محمود عايده -  177

 الزهور طالب ابى بن على50 عقار7 شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   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 20190313 تاريخ وفي 3428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين محمد هاجر -  178

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن 142 عماره 16 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 24477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى على حسن يسرى محمد -  179

 الرابعه المنطقه 31 رقم عقار 2 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 18526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عامر العزيز عبد السيد جيهان -  180

 المناخ الالسلكي مساكن 1 عماره 10 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 39774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين احمد محمود والء -  181

 1 رقم بالشقه حجره الشمسيه الطاقه التكاليف منخفض مساكن 25 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 18362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد مختار عبده -  182

 الزهور الجوهره مساكن 90 عقار 23 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 37408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود ابراهيم الدين سعد رضا -  183

 الزهور قسم العزيز عبد بن عمر أمساكن25 عمارة 15 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   شيرالـتأ وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 26303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى حسن سعد حسن رامى -  184

 بورسعيد المناخ الحريه مساكن 185 ع 1 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 39777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطفى سليمان السعيد محمد سميه -  185

 1 رقم بالشقه حجره الشمسيه الطاقه طالب ابى بن على مساكن 16 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده أحمد مصطفى درويش ضياء -  186

 الزهور تعاونيات 1 مدخل اللوتس عماره 23 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 39770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد مصطفى الفتاح عبد نجيب محمد احمد -  187

 الزهور قسم- 11 رقم شقه زمزم مساكن 154 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 39772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى محمود سعيد محمد امنيه -  188

 14 رقم بالشقه حجره العزيز عبد بن عمر مساكن ب/62 رقم عقار -الزهور ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 39779    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعلوك المرسى محمد المرسى كريمه -  189

 الضواحى - القابوطى االيواءات تقسيم بلوك 104 عقار االرضى الدور 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 39780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفيله سعد محمود لدينا صالح -  190

 الزهور - الجيزه تعاونيات الشافعى االمام عماره 13 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 28232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده احمد محمد عبده محمد -  191

 الزهور - القمصان ابو ابراج الوفاء عماره 20 رقم الشقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 39776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين الحليم عبد القادر عبد خالد -  192

 الضواحى - الوفاء مساكن 2 عماره 24 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 39775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد السيد احمد -  193

 1 رقم بالشقة حجره االول الدور لهيطه اخوان جمعية مساكن أ مدخل 229 مربع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 8687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عبد محمد احمد -  194

 الحرية مساكن117 رقم عمارة17 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 23287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى محمد العربى السيد خالد -  195

  الزهراء فاطمة مساكن50 رقم عمارة الثانى الدور11 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 39771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد نصر ابراهيم امل -  196

 6 رقم بالشقه حجره االول الدور قبضايا مساكن أ 5 رقم هعمار- الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 39789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبرونى محمد محمود هللا هبه -  197

  المناخ - تمليك السالم مساكن 5 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 23869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمود محمد -  198

  الحرية مساكن 117 رقم عمارة 16 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 28573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجود عبد الدين نصر السيد نصر -  199

 الزهور - الصفوه مساكن 11 عماره 20 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 39783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتات حسن يوسف محمد نصر -  200

 3 رقم بالشقه 1 حجره واالردن االمارات شارع 30 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 16749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمرى عبده ابراهيم محمد ايناس -  201

 الزهور قسم التكاليف منخفض الخطاب بن عمر مساكن 15 رقم عمارة 8 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 39790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم السيد ابراهيم ابراهيم العربى -  202

 المناخ - الحديدى الهادى عبد تقسيم وتنظيم مدن 3/2 محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 21886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد الرازق عبد يسرى نسرين -  203

 الزهور قسم- الجوهره مساكن 82 رقم عماره 2 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  نالعنوا تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 23865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محروس العليم عبد العليم عبد سهير -  204

 مبارك حى مساكن الرابع الدور د مدخل 9 رقم عماره 15 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 39786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهادر محمود كمال فاتن -  205

 4 رقم بالشقه حجره علوى الرابع الدور القابوطى 10 رقم بلوك 37 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 25351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحنه على محمد السيده -  206

 العدل وزاره عمارات و مدخل 100 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 11946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عطيه سيد رشا -  207

 الوطنى الحزب مساكن 51 رقم عماره الرابع الدور 14 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 38993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته يوسف عاطف مى -  208

  بورفؤاد المهندسين عماره 1 ب مدخل االرضي الدور 1ب/3 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 23297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلهول محمد عباس احمد صابرين -  209

 الزهور - الخريجين مساكن 50 عماره 21 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 39781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عوض سيد محب -  210

 8 رقم بالشقه حجره وحده 5000ال مساكن 41 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 39782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين الحليم عبد مدمح احمد -  211

 15 رقم بالشقه حجره- الزهور تعاونيات 1 مدخل المدينه عماره- الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 39788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد الحسن رانيا -  212

 3 رقم بالشقه حجره االرضى الدور الصفا مساكن 52 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 39785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االصبح على محمد حسنى اسامه -  213

 11 بالشقة مكتب الحرفيين منطقة أ مدخل 11 عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 24441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد السيد نيفين -  214

 وحده 5000ال مساكن 159 رقم عماره 9 رقم بالشقه حجره- الزهور/   ليصبح العنوان تعديل  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 1947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمام محمد فراج ابو السيد سامى -  215

 الزهور قسم- عفان بن عثمان مساكن 76 رقم عماره 6 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 39787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق توفيق حسن ايمان -  216

 4 رقم بالشقه حجره نفيسه السيده مساكن 140 رقم عماره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 22366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد محمد فهمى خالد -  217

 الضواحى - زمزم مساكن 20 رقم عماره 21 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعدبل ،:   الـتأشير

 تم 20190314 تاريخ وفي 39784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس المعاطى ابو المعاطى ابو االنصارى -  218

 بالعقار مكتب المدخل بجوار االرضى الدور محمود ومحمد صدقى محمود شارع 8 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 18461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريان العال عبد محمد محمود خالد -  219

 الضواحى - القابوطى 10 رقم قطعه 17 بلوك 1 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 3198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل جاد حمدان سمير محمد -  220

 الزهور تعاونيات التحرير عماره 2 محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 25510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوص محمد متولى يوسف ايمان -  221

  لبضواحي االسكان بنك مساكن 57 عقار 32 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 39795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد احمد فريد حنان -  222

 الضواحى - الخريجين شباب مساكن 116 رقم عقار 10 شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 30135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادم العاطى عبد صديق مدحت -  223

 العرب - 99و المقدس شارع 96 عقار ونظيم مدن 90 رقم 1 محل/  ليصبح العنوان تعدبل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 39791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البالسى محمد حسن السعيد عربي جهاد -  224

 المناخ - السعيد ربيع ملك والجبانه مالك شارع 98 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 20017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتمه احمد على طه مصطفى -  225

 حي - والمغرب زغلول سعد شارع 53رقم عمارة علوى 2 الدور-6 رقم الشقة/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 ***الشرق

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 39792    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد نظير علي شيماء -  226

  6 محل تعليميه خدمات التعاونيات تقسيم التوحيد عماره بورفؤاد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 14497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى مصطفى محمد عادل مرفت -  227

  العرب الثالثينى و المقدس شارع 16 رقم عماره العلوى االول الدور 2 رقم الشقه/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 15889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرايدى احمد محمد احمد -  228

 العزب ارض - سوريا شارع 26 وحاليا وتنظيم مدن 4/54 عماره الخامس الدور 9 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 39794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد احمد محمدعمر -  229

 العرب - بالزا الصفوه برج المسروق الدور 1 رقم االداريه الوحده ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 11529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد محمود محمد -  230

 الزهور - الروضه مساكن 6 رقم عماره 23 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعدبل ،:   الـتأشير



 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 20190317 تاريخ وفي 27593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو السيد الداودى ابراهيم غاده -  231

 العرب - والهاللية العدل حاره عوايد 71 عقار االول الدور 1 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح عنوان تعديل ،:   ـتأشيرال وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 16641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفنى محمود محمد محمود -  232

 المناخ الحريه مساكن 38 ع االرضي الدور 1 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 39805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوة يوسف عطوه ممدوح -  233

 528 رقم محل الزهراء حرفيين منطقه 22 رقم بلوك ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 39801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حويله سليمان ابراهيم ابراهيم اسالم -  234

 2 رقم الشقه من مستقطع 2 محل 1 مدخل المنوره المدينه عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 39800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام السيد السيد الناصر عبد اميره -  235

 8 رقم بالشقه 2 حجره االول الدور المروه مساكن 5 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 29964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى جمعه السيد السيد هناء -  236

 الزهور قسم- العزيز عبد بن عمر مساكن ب 18 رقم عماره 20 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 1654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على البهنسى محمد على -  237

  الزهور المدينه شباب 8 عقار 268 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 26106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان عيد فايز نجالء -  238

 الزهور قسم- الخريجين شباب 21 رقم عماره 5 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 39803    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجيزى عطيه السيد سعده -  239

 9 رقم بالشقه حجره الوليد بن خالد مساكن ب 108 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 39799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى حسن محمد عاطف محمد -  240

 9 رقم بالشقه حجره طالب ابى بن على مساكن 45 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 3125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيطاني حسين سمير احمد -  241

 محمود ومحمد فلسطين شارع 3 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 3784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد مرزوق احمد -  242

 المناخ تعمير 2 منطقه المصطفي برج 10 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 39798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب ابوالمجد حسن عاطف -  243

 411 و 409 رقم ورشه الزهراء فاطمه منطقه A34 و A35 منطقه الضواحي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 27288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار محمد احمد شيماء -  244

 الشرق - عارف السالم عبد شارع الخامس الدور 9 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان عديلت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 39804    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد ابراهيم مدهلل -  245

  بالشقه حجره الثاني الدور توفيق ابراهيم و كسري شارع الخير ابو حسنين حسنين محمد ملك 54 عقار العرب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 18092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوربجى عبده مصطفى عزه -  246

 المناخ االدهم ملك 4 رقم و الزاويه حاره الخامس بالدور بالشقه حجره/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 39802    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطوبجى خضر على على بسمه -  247

 المناخ - الجديده الحريه مساكن 135 رقم عماره 22 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحى رزق زكى أحمد -  248

 الزهور - الحديدى الهادى عبد شارع المروه برج 901 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 9743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشرى يوسف نصر جميل -  249

  الضواحي القابوطي 5 بلوك 23 قطعه علوي االول بالدور شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 22667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الغنى عبد امين السيد وفاء -  250

 المناخ - االلى الحاسب شرق 40 رقم ارهعم 3 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 39797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الميمى محمد محمد جابر -  251

 الزهور حرفيين 4 رقم بالعماره 7 رقم محل- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 9343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره ابو فؤاد محمد سامى -  252

 الغريب برج دمشق شارع تعمير 2 م 145 عماره 5 ش حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 25169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم حسنين محمد احمد -  253

 الزهور/  الوليد بن خالد مساكن أ مدخل 58 عماره 19 شقد/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 3427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخواجه ابراهيم وهبه السيد منال -  254

 بورفؤاد - الوطنى الحزب مساكن 92 عماره 104 بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفناوى سليمان محمود سميره -  255

 19 رقم شقه الزهور تعاونيات 2 رقم مدخل زمزم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 21070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد السيد الناصر عبد جمال بسمه -  256

 الزهور االنجليز جبانة شرق وتنظيم مدن 3 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرك مصطفى محمود معتز -  257

 19 رقم مكتب 419 مكرر الرابع الدور- رياض المنعم عبد والشهيد وفلسطين صدقى محمود شارع الفريبور مبنى ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغضبان يوسف ابراهيم عباس عباس عال -  258

 بورفؤاد - التامين شارع 6/16 عماره الحرمين برج 5رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  انالعنو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب حسن فوزى باتعه -  259

 المناخ - الجديده الحريه مساكن 157 رقم عماره 2 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 27892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم ابراهيم على حبيبه -  260

  المناخ االمل مساكن ا مدخل الشروق عماره 2 شقه/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد التواب عبد العربى السيد ليلى -  261

 20 رقم شقه الصفوه مساكن 39 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوي عبده السيد نجاة -  262

 شقه الثاتي الدور مختار الغازي و عبادي شارع شوشا ملك العرب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار حسن ابراهيم عزيزه -  263

 102 رقم محل البريد مكتب امام االمين شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 19653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس عباس رباب -  264

 الزهراء فاطمه مساكن 78 رقم عماره 22 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى محمد محمد السيد محمد -  265

 4 رقم بالشقه حجره البكرى وحاره زغلول سعد شارع 2 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39818    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى السيد محمود نبيل محمد -  266

 32 رقم بالشقه حجره الثامن الدور الداخلى القنال المزدلفه برج ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد راضى السيد رضا -  267

 الضواحى - الزهراء فاطمه مساكن 55 رقم عقار االخير الدور 24 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39814    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى عبد محمود خليل رضا -  268

 13 رقم بالشقه حجره وحده 5000ال مساكن 107 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 23130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حفنى حمدى حمدى -  269

 الزهور قسم- الخريجين شباب مساكن 9 رقم عماره 5 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 37124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد ابراهيم احمد محمد محمد -  270

 الزهور قسم- الجيزه تعاونيات 3 رقم مدخل المنوره المدينه عماره 13 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 25088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس محمود شعبان محمد عادل -  271

 هورالز - وحده 5000ال مساكن 37 عماره 4 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف فهيم مسعد سامح -  272

  350 رقم محل على محمد ابراج 30 رقم عماره ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد سليمان الحميد عبد سمير ابراهيم -  273

 4 رقم محل الداخلى القنال تقسيم الموده برج 19 رقم قطعه ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 28751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود فاطمه -  274

 واالزهار كسرى شارع70 رقم عقار السادس بالدور بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العفنى ابراهيم احمد امير -  275

 26 رقم بالشقة حجرة السابع الدور اكتوبر شباب20 عمارة الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 27198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا على محمود حسن بسمه -  276

 الجديد زمزم مساكم 156 رقم عماره 20 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 8778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى الرازق عبد محمد سمير احمد -  277

 36و وتنظيم مدن 32 رقم عماره المصرى برج الرابع الدور 1 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 والظاهر عرابى شارع عوايد

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا ابراهيم ابراهيم محمد اسالم -  278

 الزهور - االنجليز جبانه شرق 2 رقم عماره 9 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خاطر يحيى عالء احمد -  279

 الزهور قسم- 2 رقم محل الجوهره مشروع 41 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 6281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى الحميد عبد نشأت معتز -  280

 والسواحل الشرقاوى حاره وتنظيم مدن 79 رقم عقار االول بالدور مكتب/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 24678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمد منى -  281

 المناخ - والجعفريه الشرقيه شارع 115 رقم بالعقار محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 26270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغوى على السيد ابراهيم هبه -  282

 المناخ - الكويت حى 24 عماره 14 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى حسن السيد بثينه -  283

 13 رقم شقه االسراء مساكن 70 رقم عماره ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39834    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه المليجى السيد رشا -  284

 الزهور تعاونيات 1 مدخل الكوثر عماره 27 رقم شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرودى احمد ابراهيم المنعم عبد -  285

  بالشقة حجرة االول الدور الديبة قرية 160 عقار الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 11413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد حسين عادل -  286

 الوفاء مساكن8عمارة8 شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 24894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جنيدى خله جندى امانى -  287

 الزهور قسم الزهور تعاونيات 2 مدخل اللوتس عمارة 26 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى محمد راشد ايمان -  288

 20 بالشقة حجرة الوطنى الحزب مساكن 29 عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 20823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل محمد ناصر -  289

 الضواحى - الزهراء فاطمه الخريجين شباب 379 رقم ورشه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39831    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن يوسف محمد راويه -  290

 8 رقم شقه الخامس الدور على ومحمد النيل شارع الصفوه برج ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدهم محمد محمود محمود جيهان -  291

  االرضى الدور السياحية الجميل منطقة6/42 فيال الزهور ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد على العال عبد احمد العال عبد -  292

 المناخ - الحريه مساكن 92 رقم عماره 12 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب السيد محمد وليد -  293

 بالشقه حجره- الرابع الدور واسيوط التجارى شارع 18 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39827    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد احمد وجيه احمد -  294

 18 رقم محل القمصان ابو ابراج مساكن الوفاء عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 9904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياده محمود محمد مجدى -  295

 الزهور قسم- طالب ابى بن على مساكن أ 25 رقم عماره 16 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 21679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسبعه محمود محمد رفعت غاده -  296

 بروتكس ارض على محمد ابراج 1 رقم عماره 17 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 25891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االعمى السيد السيد رسمى -  297

 الضواحى - خديجه السيده 98 عقار االرضى الدور 1 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 29974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد محمد السيد -  298

 الزهور قسم-العزيز عبد بن عمر مساكن 96 رقم بالعماره 2 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسين على الصادق -  299

 6 رقم شقة اكتوبر شباب 16 رقم عقار الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 22798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الغريب السيد حنان -  300

 الخريجين شباب مساكن 57 رقم عمارة 7 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 24597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقبل يونس العبيدى سعاد -  301

 الزهور - المدينه شباب  129 رقم عماره 4 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39820    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغضبان يوسف ابراهيم عباس عباس -  302

  4 بالشقه حجره 1 دور 6/16 التأميم شارع الحرمين برج بورفؤاد ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 16499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميعه ابو حسين عبدة على محمد -  303

 والبنا االمين شارع 58 رقم عماره 3 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 15557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيزى عوض محمد سماح -  304

 العرب - والعجرودى مختار الغازى شارع الهدى برج 8 رقم عقار 2 رقم بالشقه حجره/  العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 22715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سليمان سليمان فاطمه -  305

 القابوطى 17 بلوك ب 39 رقم عقار االول بالدور 1 رقم بالشقه 1 رقم حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 39822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرودى اسماعيل شلبى حسن سوسن -  306

   بالشقه حجره االول الدور الديبه قريه 160 رقم ارعق- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 39840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد  العزازى العزازى محمد اسماء -  307

 7 شقة وحده5000ال مساكن 192 عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 15762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناصر عبد احمد ابراهيم احمد -  308

 الزهور تعاونيات 2 مدخل حنيفه ابو االمام عماره 15 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 39844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسن اسماعيل محمد -  309

 محل -البقر بحر عزام شادر القوايطه حوض ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 39836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه علي محمد محمد الحاجه -  310

 6 رقم بالشقه حجره 122 رقم عقار- تمليك السالم ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 39837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد بخيت جاد احمد سماح -  311

 9 ش ب م العزيز عبد بن عمر 85 ع الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 39839    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد احمد خليفه منال -  312

 17 رقم شقه التصنيع منطقه 47 رقم عماره ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 26744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف اسماعيل ابراهيم محمد محمود -  313

 والجعفريه الشرقيه شارع 115 رقم بالعقار محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 39843    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلتوت احمد ابراهيم حمزه حمزه احمد -  314

 1 رقم بالشقه حجره الحريه مساكن 147 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 21926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد محمد على صابرين -  315

 اللنش مساكن أ13 عمارة 22 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 18519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخطيب محمود الدسوقى محمود شيماء -  316

 عفان بن عثمان مساكن 74 عمارة 12 شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 39835    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى على محمد محمود -  317

 12 بالشقة حجرة وحده5000ال مساكن100 عمارة الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 39841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس ابوزيد ابراهيم رافت -  318

 4 رقم شقه الرابع الدور دسوق حاره 29 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 11860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى عباس جمال -  319

 12/11 شارع- الجديده االسر مشروع 10 رقم عماره 101 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   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 20190321 تاريخ وفي 26682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد الاله عبد خلف وسام -  320

 الزهور قسم- التكاليف منخفض طالب ابى بن على مساكن 8 رقم عماره 4 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 31011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم كامل على محمد -  321

 العدل وزارة مساكن ج مدخل الثانى الدور 44 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 4572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى ابو محمد عوض ماهر -  322

 مكتب بنشاط فارس الحى عبد الحى عبد عاطف فارسكور العرب كفر/  بالعنوان دمياط بمحافظه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 للرحالت الحجاز/ تجاريه بسمه داخليه رحالت

 تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 4572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2 حجازى ابو/  بجعله التجارى االسم تعديل -  323

 بنشاط فارس الحى عبد الحى عبد عاطف فارسكور العرب كفر/  بالعنوان دمياط بمحافظه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 للرحالت الحجاز/ تجاريه بسمه داخليه رحالت مكتب

 تاريخ وفي 4572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى ابو محمد عوض ماهر ليصبح التجارى االسم تعديل -  324

 الحى عبد عاطف فارسكور العرب كفر/  بالعنوان دمياط بمحافظه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190321

 للرحالت الحجاز/ تجاريه بسمه داخليه رحالت مكتب بنشاط فارس الحى عبد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 39845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم محمد نظيره -  325

 7 رقم شقه المدينه شباب مساكن السالم دار برج- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 39838    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسال محمد معوض هند -  326

 14 رقم شقه الخطاب بن عمر 36 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 38424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وحيش اللطيف عبد اللطيف عبد ابراهيم فاتن -  327

 القابوطى- 2 رقم بلوك 8 رقم عماره االول بالدور 1 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 39842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقبى السميع عبد السيد السيد ياسمين -  328

 22 بالشقة حجرة الزهور تعاونيات 1 مدخل التعاون عمارة الزهور ،   :الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 20709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد محمود عيسى ساميه -  329

 الزهور قسم- وحده 5000ال مساكن 17 رقم عماره 16 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190324 تاريخ وفي 39851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد الرحمن عبد عزت الرحمن عبد -  330

 16 رقم بالشقه حجره الخريجين شباب مساكن 22 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 20169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد فهمى السيده -  331

 الزهور قسم رباح بن بالل مساكن 11 رقم عمارة 17 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 39858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دهب احمد مصطفى ناصر -  332

 607 رقم بالشقه حجره الخامس الدور أ مدخل والتعمير االنشاء مساكن ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 39849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده المتولى عبده الغريب العربى -  333

 الزهور تعاونيات - درويش سيد عماره الوصيف محمد عادل بملك 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 39849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده المتولى عبده الغريب العربى -  334

  النيلى ابراهيم الرحمن عبد خضره/  بملك والغزالى سليمان شارع دقهليه المطريه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 39846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران لىع حسن محمد حسن -  335

 الزهور - الخطاب بن عمر ب 28 رقم عماره12 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 39847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد السيد نصحى هبه -  336

 زغلول وسعد سالم صالح شارع عوايد 28و وتنظيم مدن 26 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف



 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 20190324 تاريخ وفي 39848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام هللا عبد ابراهيم ابراهيم مسعد -  337

 14 رقم شقة رباح بن بالل مساكن 30 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 4270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه محمد محمد محمد -  338

 الزهور -A14      O منطقه 1 مدخل الهندسه كليه عماره 2 محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 21755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد يوسف مبارك نجاه -  339

 العرب - القليوبيه شارع عوايد 502و مدن 52عقار علوى األول بالدور الشقة/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 28425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدميرى عوض احمد محمد فاطمه -  340

 الخامسه المنطقه مساكن 22 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 39850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بربور فهيم خليل محمد ابراهيم -  341

 المناخ - والبوصيرى ماهر حاره 5 رقم عقار 4 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 39857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام السيد السيد الناصر عبد مريم -  342

 8 رقم بالشقه حجره االول الدور المروه مساكن 5 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 26816    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، الصيفى محمود نصر ماجده -  343

  الزهراء فاطمة مساكن 53 عمارة 11 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 4625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطالب ابراهيم السيد محمد -  344

 تعمير 2 منطقه جده شارع 1 رقم عماره علوى السابع بالدور 19 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 23598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد حبيب نعيمه -  345

 الزهور العاص بن عمرو مساكن أ33 عمارة االرضى الدور 3 شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 39855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد محمد الاله عبد عامر -  346

 36 محل الجديد االمل منطقة 83 عمارة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 39852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى محمد البر عبد انور محمد ظريفه -  347

 الزهور حرفيين 18 عماره 5 محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 4270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه محمد محمد محمد -  348

 الزهور -A14      O منطقه 1 مدخل الهندسه كليه عماره 2 محل/  الكائن بالعنوان جديد فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 7360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبيد عيد ادهم -  349

 اطفال لعب مستلزمات وتصنيع تجميع/ بنشاط كرداسه- رواش ابو طريق 98/99 قطعه/بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 جنيه الف خمسمائه 500000/ مال براس

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 39853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسيب نبيل هاله -  350

 7 رقم شقه وحده 5000ال مساكن 192 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 39859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم على الحليم عبد ابراهيم امنيه -  351

 12 رقم شقه التكاليف منخفض طالب ابى بن على مساكن 21 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 39856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباشا العرابى عمر احمد -  352

 1 رقم شقة الوليد بن خالد أمساكن50 عمارة الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 39860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرات ابو ابراهيم احمد محمد -  353

 الزهور تعاونيات زغلول صفيه عماره 53و 52 محلين ،:   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 20190324 تاريخ وفي 21918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بخيت محمود السيده -  354

 رمضان من العاشر مساكن 14 رقم عماره 12 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 39854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد عزام مؤسسه -  355

 6 رقم بالشقه حجره والتمساح ماهر احمد شارع 7 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 16762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو محمد سمير احمد -  356

 الزهور قسم- الجوهره مساكن 83 رقم بالعماره 1 رقم بالشقه حجره/العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 1287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصمانلى شحاته محمد جمال -  357

 البدوى حاره بملكه عوايد 31و وتنظيم مدن 39 رقم ربالعقا محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 28227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنه العيساوى العيساوى رافت دعاء -  358

 السواحل قشالق مكه برج 16 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 33404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه احمد عاشور محمد ابراهيم -  359

  سابقا - هلنان للسياحه مصر بورسعيد بفندق التجارى بالمركز  أ 15 محل/  العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 28281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو عوض محمد كريم حاسب اميمه -  360

 الزهور قسم- وحده 5000ال مساكن 38 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 39863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود محمد محمود نهله -  361

 الزهور - ب/8 الحرفيين مجمعه منطقه 7 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 39864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علي حافظ جمعه -  362

 ب 30 رقم بالقطعه محل الرضوان بقريه الصناعيه المنطقه- الجنوب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 12330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد جالل منال -  363

 الزهور تعاونيات 3 مدخل عماره 5 شقه/  ليصبح العنوان تعدبل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 1784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاره سعد عياد ايمن -  364

 بورفؤاد حرفيين 13 رقم بلوك 307و 306و 305 رقم ورشه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 16751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم محمد نيفين -  365

 الزهور قسم- الخطاب بن عمر مساكن ب 15 رقم عماره 8 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 39866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع عزب حنيدق محمد والء -  366

 7 رقم بالشقه حجره الصفا مساكن 5 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 39861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب ابراهيم صابر جبر -  367

 17 رقم شقه الحريه مساكن 46 رقم عماره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 39862    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود السيد محمد الرحمن عبد -  368

 بالعقار محل وكسرى الجعفريه شارع 64 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 39865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد محمد السعيد -  369

 لمناخ - يوليو 23 شارع جنه برج 8 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 18816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس محمد رشدى رشا -  370

 الحسن ابو شياخه عبادى عطفه 4 رقم عقار 4 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 39869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السيد محمد ياسمين -  371

 104 رقم بالشقه حجره الجوهره مساكن 34 رقم عماره- الزهور ،:   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

 تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 3567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المستعملة االخشاب لتجارة الغندور مكتب -  372

 الضواحى - القابوطى تطوير 7 بلوك لخالقا عبد منطقه 3 عماره 2 رقم محل/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تم 20190326 تاريخ وفي 3567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االخشاب لتجارة الغندور/  الى التجارى االسم تعديل -  373

 - القابوطى تطوير 7 بلوك الخالق عبد منطقه 3 عماره 2 رقم محل/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 الضواحى

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 39872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواله حسن العربى السيد هدى -  374

 الزهور حرفيين أ مدخا 11 رقم عماره 11 رقم بالشقه مكتب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 25719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى جميل صبرى احمد -  375

 الجديد زمزم مساكن 35 رقم بالعماره 15 رقم الشقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 39875    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مؤمن محمد السالم عبد فاروق منى -  376

 2 رقم بالشقه حجره الجبل ارض مساكن 23 رقم عماره -الزهور ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 39868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود ابراهيم ابراهيم السعيد االمير -  377

  الجنوب - العبور معيهلج التابعه 7 رقم قطعه 7 بلوك التانيه بالزراعه حظيره ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 7360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عبيد عيد ادهم -  378

  الزهور ش 12 اللؤلؤه ع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 29148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمد عادل محمد -  379

 الثانى المشروع المدينة شباب مساكن 2 رقم عمارة 10 رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 39871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج حسن محمد هدي -  380

 6 رقم شقه االول الدور الكويت حى مساكن 12 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 39874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل ابراهيم محمود ابراهيم ورده -  381

 الزهور - عفان بن عثمان مساكن 9 رقم عماره 12 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 12637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد الحافظ عبد عزت هبه -  382

  مصر نهضة شارع العزب محكرى مساكن 1 رقم عماره الثالث الدور 6 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 39870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد حسن جمال ثريا -  383

 بورفؤاد - المدينه شبلب مساكن 4 عماره االول الدور 13 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 39873    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرب محمد على السعيد نسرين -  384

 9 رقم بالشقه حجره الثانى الدور- وحده 120ال مساكن 1 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 39867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب احمد مصطفى مختار هانى -  385

 5 رقم بالشقة حجرة المروة مساكن 89 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 39884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاهد سليم محمد الدين صالح احمد -  386

 36 محل على محمد ابراج 32 رقم عماره بورفؤاد ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 22561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه محمد عبده جواهر -  387

 بورسعيد المناخ سويف بني و البلديه شارع 59 قطعه 4 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 39880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده محمد محمد عبده فاطمه -  388

 7 رقم شقه 24 رقم عماره ب مدخل العاص بن عمرو مساكن- الزهور ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 39881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان جمعه محمد هويدا -  389

 195 قطعه بورسعيد جنوب 6 شمال الحوشه االولي الزراعه كباري الخمس منطقة الجنوب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 39883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد المجيد عبد مسعد رانيا -  390

 الثانى بالدور شقه عدلى وشياخه عزت حاره 36 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 39876    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعرور جاهين محمد نصره -  391

  20 رقم شقه الرابع الدور الجبانات منطقه خلف قبضايا ارض- ب مدخل 19 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 17750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدره مصطفى زكى الرازق عبد -  392

 تمليك السالم 110 رقم عمارة الثالث الدور 15 رقم الشقة بجعلة العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 17895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه منصور محمد محمد ناعسه -  393

 القابوطى- 4 رقم بلوك 44 رقم قطعه علوى الثانى بالدور 3رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 39877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى حمدىالم الحديدى يسرى طه -  394

  بالشقة حجرة االرضى الدور المناصره قرية 118 رقم عقار الزهور ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 39878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محمد يوسف وائل -  395

 بورفؤاد - التاميم 8 شارع 66/12 رقم عماره االخير الدور 10 رقم شقه ،:   الـتأشير

 تم 20190327 تاريخ وفي 29009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البالسى ابراهيم محمد طاهر مصطفى نورهان -  396

  والباجورى الورشة حارة 40 رقم عمارة الثانى الدور 2 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 29127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غراب محمود السعيد محمود -  397

 الرابعه المنطقه 63 رقم عماره 6 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 23962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمرى الحسينى خليل العربى السيد اميره -  398

  القابوطى 11 بلوك 41 رقم عمارة 3 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 39882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن يوسف محمد هشام -  399

 20 رقم محل الوليد بن خالد مجمع منطقه- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 25916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير محمد مصطفى الدكتور رانيا -  400

 بورسعيد الشرق البحر طرح شارع وتنظيم مدن 2 عماره 28 بالشقه حجره/  ليصبح انالعنو تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 39886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد فوزى ايمان -  401

 بورفؤاد 16/2 العروبه شارع 1 عماره االول الدور بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 39892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الحميد عبد شعبان حنان -  402

 1 رقم شقه علوى االول الدور العزب ارض- الصباح شارع السويس قناه هيئه تمليك عمارات 7 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 8134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا محمد محمد احمد اسالم -  403

 وممفيس على محمد شارع السابع الدور 20 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 28150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتبانى السيد فاروق جيهان -  404

 النشار مساكن 5 رقم بالعماره 3 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 39895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السندوبى محمد عيسى عمرو -  405

 الشرق - المنشيه ميدان السندوبى عيسى م 7 رقم عماره المسروق بالدور بالمكتب 3 حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل أحمد أحمد السالم عبد -  406

 بورفؤاد حى الصديق بكر ابو ساكنم الرابع الدور أ مدخل 12 رقم عماره 16 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   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

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 4708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمودابراهيم الدين جمال -  407

 الكويت حى مساكن 6 رقم عماره 19 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 39887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف حامد حامد محسن -  408

 بورفؤاد حرفيين منطقه 10 بلوك 234 رقم ورشه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 39890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم احمد محمد ظريفه -  409

 5 رقم شقه الصفوه مساكن 27 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 39888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد عطيه احمد الدين عز -  410

 5 رقم محل السويس قناه بهيئه العاملين مساكن الصباح هللا عبد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 39891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبى على احمد كامليا -  411

 بورفؤاد - الجميل اشتوم مساكن 21 رقم عماره الثانى الدور بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 11393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابورى ابراهيم ماجد ابراهيم -  412

 ومحمود محمود محمد شارع 12 رقم عقار العاشر بالدور 1011 رقم بالمكتب حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  صدقى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 28730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو ابراهيم محمد وليد -  413

 الحريه مساكن 21 رقم عماره االرضى بالدور 3 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 11471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد المحسن عبد محمد -  414

 الجيش وامتداد عرابى شارع عوايد9 و وتنظيم مدن 11 رقم بالعماره  5 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 25459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المطلب عبد محمود عاطف -  415

 الزهور قسم- منخفض طالب ابى بن على مساكن 66 رقم عماره 4 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 39889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى ابراهيم احمد محمود نصره -  416

 الضواحى - عماره االربعين مساكن 131 رقم عماره 15 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 39885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البانى محمد ابراهيم عادل ميان -  417

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 211 رقم عماره االول الدور 4 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 39894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد تمام محمد مصطفى -  418

 المسروق بالدور شقه 99 شارع وتنظيم مدن 133/1 رقم بالملك ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 23582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزى هللا عبد محمد هارون اميره -  419

 الزهور قسم- الزهور تعاونيات- ابراهيم حافظ عماره 1 رقم مدخل 8 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 29760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد فتحية -  420

  الضواحى - الجديد السالم مساكن 27 رقم عماره االول بالدور 3 رقم الشقه/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 34809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغى محمد السيد السيد محمد -  421

 الزهراء فاطمه منطقه 50 رقم عماره 3 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 39898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي علي ابوالمعاطي وجيه عبدالغفار -  422

 1 رقم محل البقر بحر عزام شادر ناصر م طريق 563 ملك ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 22929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مؤمن ابراهيم السيد ايمان -  423

 زمزم مساكن 52 رقم عماره 11 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 39900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد الجوهري احمد اميمه -  424

 5 رقم بالشقه حجره الجيزه تعاونيات تونس عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 39897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي علي ابوالمعاطي وجيه عزت -  425

 البقر بحر- عزام شادر ناصر م طريق 563 ملك ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 39899    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشال حسن محمد محمد -  426

 6 رقم بالشقه حجره- نفيسه السيده مساكن 123 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 39896    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القناوي حسن محمد كريم -  427

 1 رقم شقه علوى االول الدور الجيش شارع 42 قمر عماره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 23860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عيد على على على شرين -  428

  زمزم مساكن 65 رقم عماره 23 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 24809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم احمد السيد عبده نجاح -  429

 الضواحى الزهراء فاطمه 50 عماره 3 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 11130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العفنى حامد محمد عرفه هيثم -  430

 الزهور تعاونيات- الجيزه مساكن عمان عماره 8 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 19580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهيب السيد محمود سيد محمد -  431

 حى الدقهليه شارع و الفتح ابو حاره 101 رقم عماره الثانى الدور 2 رقم  بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العرب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 8980    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن رمضان السيد احمد -  432

 بروتكس تقسيم 45 و 43 بالقطعه برج الرابع الدور 406شقه/  ليصبح العنوان تعديل تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 29434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقيطى الرفاعى محمد نبويه -  433

 الزهور قسم الحرفيين مساكن 29 عماره 10 رقم بالشقه حجره/  ليصيح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 31646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد شلبى شعبان عائشه -  1

 كهربائيه وادوات منزليه وادوات مكتبى اثاث توريدات/  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 24015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجالد محمد فهيم رضا -  2

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 37940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رياض على مظلوم على -  3

 ماركت سوبر/   نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 18420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحيم عبد حسن فاطمه -  4

 الجاهزه المالبس تجاره/ نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 11375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ترك رجب حسن طاهر -  5

 الجاهزه المالبس تجاره/ نشاط استبعاد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 13341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى هللا عبد ميخائيل مينا -  6

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 39493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل عبده محمد مسعد سلوى -  7

 للرواد وبارده ساخنه مشروبات تقديم/ نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 5836   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد احمد السيده -  8

 بقاله/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 37198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل حسن وفدى -  9

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 4878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد احمد سيد هاله -  10

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المستعمله المالبس استيراد و( والورادات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 6171   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السيد عبده رزق رزق امير -  11

 مستعمله مالبس واستيراد واالستيراد المستعمله المالبس تجاره/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 21314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى الغريب حسن عبير -  12

 استيشن بالى/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 28533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى ابراهيم صالح ابراهيم -  13

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين قاطب 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/ نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 19279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن شعبان نجالء -  14

 المستعملة المالبس استيراد اضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 1517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى السالم عبد صالح محمد -  15

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 21030   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصبيحى على ابراهيم ابراهيم صابرين -  16

 المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 لذلك

،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 38442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحسن عبد احمد محمود السعيد محمد -  17

 المستعمله السيارات غيار قطع استيراد/  نشاط أضافه:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 19357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيان الرحمن عبد الفضل ابو هويدا -  18

 المستعمله المواتير استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 20062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم اسالم واطفه -  19

 ماركت سوبر/ نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 32826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى محمد صابرمحمد احمد -  20

 ( واالنترنت االسلكيه الكاميرات دون)   مراقبه كاميرات تركيب/ نشاط إضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 3990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد زكريا محمد -  21

 التصدير نشاط استبعاد

،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 38229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو محمود وجيه محمد محمد -  22

 التصدير/ نشاط اضافه:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 18697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده السيد جابر سمير -  23

 واعالن دعاية نشاط استبعاد

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 27013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورالسيد محمد نجاح -  24

 6المجموعه من 36 والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد ليصبح النشاط تعديل

،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 20270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس السيد محمد احمد فاطمه -  25

 من 36 والفقرة 19 المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 6المجموعه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 27930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد ثابت اشرف -  26

 المستعمله المالبس استيراد/ نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 18362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد مختار عبده -  27

 المستعملة المالبس تجارة/  نشاط استبعاد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 18526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عامر العزيز عبد السيد جيهان -  28

 المستعملة المواتير استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 3428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين محمد هاجر -  29

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/   ليصبح النشاط تعديل

 ؛*؛(والورادات الصادرات على

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 23559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج امام كامل رضوان عمرو -  30

 ( وفواكه خضروات)  غذائيه مواد تصدير/ نشاط  استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 39478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد الرحيم عبد مشيره -  31

 مشويات ماكوالت وبيع تحضير/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 24186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان احمد محمود عايده -  32

 من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 6المجموعه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 28232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده احمد محمد عبده محمد -  33

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/   ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 23287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى محمد العربى السيد خالد -  34

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 23869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمود محمد -  35

 لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد النشاط ليصبح المستعملة السيارات غيار قطع استيراد نشاط استبعاد:  التأشير

 المستعملة المالبس واستيراد6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 25351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشحنه على محمد السيده -  36

 المستعمله المالبس استيراد/ نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 38993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته يوسف عاطف مى -  37

 كهربائيه اجهزة وبيع صيانه/  نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190314 اريخت وفي 11946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عطيه سيد رشا -  38

 الجاهزه المالبس تجاره/ نشاط استبعاد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 1905   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش مصطفى فتحي السيد -  39

 البحرى والشحن البحريه والمقاوالت العامه والمقاوالت المقاوالت/  نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 35046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعيه احمد عبده السيد -  40

 محمول خدمات/  ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 24612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضلى حسن الرحمن عبد نبيل -  41

  المستعملة المالبس واستيراد(   6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا ما)  االستيراد/   ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وجاليري وهدايا االطفال لعب تجارة

،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 18461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريان العال عبد محمد محمود خالد -  42

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/   ليصبح النشاط تعجيل:  التأشير وصف

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 20017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتمه احمد على طه مصطفى -  43

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 11529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد محمود محمد -  44

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/   ليصبح النشاط تعديل

 ؛*؛(والورادات الصادرات على

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 16641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفنى محمود محمد محمود -  45

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/   ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 المستعمله المواتير و السيارات غيار وقطع الجاهزه المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 1654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على البهنسى محمد على -  46

 ئةبالهي المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/   ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 (والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 22667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الغنى عبد امين السيد وفاء -  47

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/   ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 الكهربائيه واالجهزه والجديده المستعمله المالبس واستيراد

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 27288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار محمد احمد شيماء -  48

 ؛*؛ المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 3125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيطاني حسين سمير احمد -  49

 البتروليه والخدمات وبيعها السيارات وتاجير لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 (السياحه وزاره من موافقه تتطلب التى دون داخليه)والرحالت والسفريات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 39636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد البدوى السيد احمد -  50

 غذائيه مواد بيع/  ليصبح نشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 19653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس عباس رباب -  51

 المستعمله المالبس استيراد/ نشاط اضافه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 25088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس محمود شعبان محمد عادل -  52

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/   ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة



 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 تم20190319 تاريخ وفي 23130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حفنى حمدى حمدى -  53

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 8778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى الرازق عبد محمد سمير احمد -  54

 لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 6281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النادى الحميد عبد نشأت معتز -  55

 التصدير/ نشاط استبعاد:  التأشير

 النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 36847   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد محمد الرحمن عبد محمد احمد -  56

 الدواجن مزارع مستلزمات تجاره/ نشاط اضافه:  التأشير وصف، 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 9904   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياده محمود محمد مجدى -  57

 لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في(ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا)االستيراد -/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 29974   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مدمح محمد السيد -  58

 لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 20709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد محمود عيسى ساميه -  59

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 20169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد فهمى السيده -  60

 المستعملة المالبس استيراد نشاط  استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 21755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد يوسف مبارك نجاه -  61

 المستعمله المالبس استيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 21918   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بخيت محمود السيده -  62

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 12330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد جالل منال -  63

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل

 (والورادات الصادرات على

 وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 16751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم محمد نيفين -  64

 بناء مواد وتوريد مقاوالت/ نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 29148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمد عادل محمد -  65

 وورقيات منظفات نشاط اضافة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 3567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المستعملة االخشاب لتجارة الغندور مكتب -  66

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد االخشاب تجارة/  بجعلة النشاط تعديل:  التأشير وصف

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 تم20190326 تاريخ وفي 3567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االخشاب لتجارة الغندور/  الى التجارى االسم تعديل -  67

 36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد االخشاب تجارة/  بجعلة النشاط تعديل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة للوائحوا للقوانين طبقا  

 وصف،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 26273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم محمد محمد نيفين -  68

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/   بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 المستعمله المالبس واستيراد



 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

،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 17895   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه منصور محمد محمد ناعسه -  69

 المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 لذلك

 وصف،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 22561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه محمد عبده جواهر -  70

 محمول موبايالت بيع/  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 11393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابورى ابراهيم ماجد ابراهيم -  71

 ؛*؛ لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في(ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا)االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 11471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد المحسن عبد محمد -  72

 القرارات و القوانين حدود في(ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا)االستيراد - و استيشن البالى/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 ؛*؛؛*؛ لذلك المنظمة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 8134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا محمد محمد احمد اسالم -  73

 المياه فالتر تجاره/ نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 28150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتبانى السيد فاروق جيهان -  74

 المستعمله المالبس استيراد/ منشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل أحمد أحمد السالم عبد -  75

 كافيتريا/  نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190329 تاريخ وفي 3863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم على فوزى غاده -  76

 المستعملة السيارات غيار قطع تجاره/  نشاط إضافة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190331 تاريخ وفي 8980   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن رمضان السيد احمد -  77

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل

 ؛*؛(والورادات الصادرات على

 وصف،  النشاط تعديل تم20190331 تاريخ وفي 11130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العفنى حامد محمد عرفه هيثم -  78

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف ، النشاط تعديل تم20190331 تاريخ وفي 1747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب محمد سمير محمد -  79

 المستلزمات وجميع النظافه وادوات واالثاث الطعام ومحضرات الغذائيه المواد واستيراد سياره كاست استيراد/ نشاط اضافه

 واالنتاجيه الخدميه لالنشطه لتوريدها

،  النشاط تعديل تم20190331 تاريخ وفي 38891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرديلى هللا عبد ابراهيم حمدى المتولى -  80

 كاوتش تجاره/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 39887   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف حامد حامد محسن -  1

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 39875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مؤمن محمد السالم عبد فاروق منى -  2

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 39841   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس ابوزيد ابراهيم رافت -  3

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 35487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت عوض هللا عوض عماد -  4

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 39791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البالسى محمد حسن السعيد ربيع جهاد -  5

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39828   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى حسن السيد بثينه -  6

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 39777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطفى سليمان السعيد محمد سميه -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 39786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهادر محمود كمال تنفا -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39834   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه المليجى السيد رشا -  9

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 39747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاصى احمد محمد محمد فوزى دينا -  10

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 39730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان منصور سليمان مريم -  11

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 39882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن يوسف محمد هشام -  12

 خاص: التأشير وصف

 تم20190324 تاريخ وفي 39851   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد الرحمن عبد عزت الرحمن عبد -  13

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 39872   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواله حسن العربى السيد هدى -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 39775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد السيد احمد -  15

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 39713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكافى عبد مصطفى على المعاطى ابو ايه -  16

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 39842   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقبى السميع عبد السيد السيد ياسمين -  17

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 39742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف مصطفى على محسن محمد -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 39808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف فهيم مسعد سامح -  19

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 39721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران محمد طلعت شيماء -  20

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 39817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد سليمان الحميد عبد سمير ابراهيم -  21

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 22495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى مرعى احمد ناءث -  22

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 39884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاهد سليم محمد الدين صالح احمد -  23

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 39854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد عزام مؤسسه -  24

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 39867   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب احمد مصطفى مختار هانى -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 39756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرشه محمد على طه عبده -  26

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرودى اسماعيل شلبى حسن سوسن -  27

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 39840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد  العزازى العزازى محمد اسماء -  28

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 39715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهيم عبده نهله -  29

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 39773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد فؤاد عطيه فاطمة -  30

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190314 تاريخ وفي 39784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس المعاطى ابو المعاطى ابو االنصارى -  31

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 39728   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر السالم عبد ابراهيم فاطمه -  32

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190301 تاريخ وفي 39743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ الرحمن عبد احمد احمد اسالم -  33

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 39806   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحفناوى سليمان محمود سميره -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 39881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان جمعه محمد هويدا -  35

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 39883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد المجيد عبد مسعد رانيا -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 39856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباشا العرابى عمر احمد -  37

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 39898   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي علي ابوالمعاطي وجيه عبدالغفار -  38

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 39860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرات ابو ابراهيم احمد محمد -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 39870   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد حسن جمال ثريا -  40

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 39704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبارك ابراهيم الفتاح عبد مجدى -  41

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 39836   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه علي محمد محمد الحاجه -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 39816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب حسن فوزى باتعه -  43

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 3198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل جاد حمدان سمير محمد -  44

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39832   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسين على الصادق -  45

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 39807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغضبان يوسف ابراهيم عباس عباس عال -  46

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 39769   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمير احمد محمد محمد اميره -  47

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 39745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد صالح يسرى ياسر -  48

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 39734   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمد فهمى عيد -  49

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 39885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نىالبا محمد ابراهيم عادل ميان -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 39871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج حسن محمد هدي -  51

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 39900   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد الجوهري احمد اميمه -  52

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 39837   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد بخيت جاد احمد سماح -  53

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد على العال عبد احمد العال عبد -  54

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 39804   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد ابراهيم مدهلل -  55

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 39774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين احمد محمود والء -  56

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 39839   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد احمد خليفه منال -  57

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 39788   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد الحسن رانيا -  58

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 39727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع لبيب بخيت اشرف -  59

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 39741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى معوض محمد معوض نوريهان -  60

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 39744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد فكرى سالى -  61

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 39712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الحميد عبد السيد ساميه -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 39785   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االصبح على محمد حسنى اسامه -  63

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 39878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه محمد يوسف وائل -  64

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 39877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى المحمدى الحديدى يسرى طه -  65

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 39891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبى على احمد كامليا -  66

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 39843   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلتوت احمد ابراهيم حمزه حمزه احمد -  67

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 39705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد محمد محمد شريف -  68

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 39781   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عوض سيد محب -  69

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 39782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين الحليم عبد محمد احمد -  70

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39831   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن يوسف محمد راويه -  71

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39830   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدهم محمد محمود محمود جيهان -  72

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 39795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد احمد فريد حنان -  73

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 39736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق عبده الدسوقى الرحمن عبد -  74

 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 تم20190307 تاريخ وفي 39738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد بكرى محمود احمد محمود -  75

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 39750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرى اسماعيل محمد محمد -  76

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 39880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده محمد محمد عبده فاطمه -  77

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 39844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حسن اسماعيل محمد -  78

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 39873   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرب محمد على السعيد نسرين -  79

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغضبان يوسف ابراهيم عباس عباس -  80

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 21571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد محمد ايهاب -  81

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 39778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير السيد وهبه السعيد سمر -  82

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 39787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق توفيق حسن ايمان -  83

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 39748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المر سعد سعد خليفه هبه -  84

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 39719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبرى حسين السيد حسين هللا منه -  85

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 39811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرك مصطفى محمود معتز -  86

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 39746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار مهران السيد امين ايه -  87

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 39864   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علي حافظ جمعه -  88

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 39889   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى ابراهيم احمد محمود نصره -  89

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 39853   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسيب نبيل هاله -  90

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 39859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم على الحليم عبد ابراهيم امنيه -  91

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 39897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي علي ابوالمعاطي وجيه عزت -  92

 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 تم20190303 تاريخ وفي 39703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى فرغلى هللا عبد محمد -  93

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب السيد محمد وليد -  94

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 39764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهريدى احمد ابراهيم احمد امل -  95

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 39802   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطوبجى خضر على على بسمه -  96

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 39763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد محمود محمود مسعد غاده -  97

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 39759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد احمد مروى -  98

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 39733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ثابت زيد ابو اسماعيل ساميه -  99

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 39894   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد تمام محمد مصطفى -  100

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 39863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود محمد محمود نهله -  101

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 39876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعرور جاهين محمد نصره -  102

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 39874   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل ابراهيم محمود ابراهيم ورده -  103

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 39753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل العزيز عبد محمد احمد -  104

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39827   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد احمد وجيه احمد -  105

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 39707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد السعيد السعيد شيماء -  106

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 39707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد السعيد السعيد شيماء -  107

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 39767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده محمود احمد -  108

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 39767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده محمود داحم -  109

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 39749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير متى خله متى هانى -  110

 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 39797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الميمى محمد محمد جابر -  111

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 39812   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد التواب عبد العربى السيد ليلى -  112

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 39815   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار حسن ابراهيم عزيزه -  113

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 39732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض شحاته المسيح عبد مرفت -  114

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 39886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد فوزى ايمان -  115

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 39858   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دهب احمد مصطفى ناصر -  116

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 39869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده السيد محمد ياسمين -  117

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39824   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العفنى ابراهيم احمد امير -  118

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 39771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد نصر ابراهيم امل -  119

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 39716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مدورى ابراهيم عويشه -  120

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 39740   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السالم عبد حسن رضا -  121

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 39805   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوة يوسف عطوه ممدوح -  122

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 39838   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العسال محمد معوض هند -  123

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 39729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد خليفه سمير محمد -  124

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 39754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع محمد محمود ابراهيم محمد -  125

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 39789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبرونى محمد محمود هللا هبه -  126

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 39890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم احمد محمد ظريفه -  127

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 39896   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القناوي حسن محمد كريم -  128

 خاص: التأشير



 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 تم20190325 تاريخ وفي 39866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع عزب حنيدق محمد والء -  129

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 39708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرجانى ابراهيم عبده محمود محمد -  130

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 39835   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى على محمد محمود -  131

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190313 تاريخ وفي 39770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد مصطفى الفتاح عبد نجيب محمد احمد -  132

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرطور أحمد السيد جمال -  133

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 39800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام السيد السيد الناصر عبد اميره -  134

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 39792   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد نظير علي شيماء -  135

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 39739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رماح احمد كامل نبيل منى -  136

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39833   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى محمد راشد ايمان -  137

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 39735   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بعيله محمد احمد محمد -  138

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 39846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران على حسن محمد حسن -  139

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 39847   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد السيد نصحى هبه -  140

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 39862   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود السيد محمد الرحمن عبد -  141

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39829   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خاطر يحيى عالء احمد -  142

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 39706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياط محمود فوزى التواب عبد -  143

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 39718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض رمسيس عدلى ناجى رامى -  144

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 39794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب محمد احمد محمدعمر -  145

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 39779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعلوك المرسى محمد المرسى كريمه -  146

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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 تم20190313 تاريخ وفي 39780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفيله سعد محمود الدين صالح -  147

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 39761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الرحمن عبد العربى السيد غاده -  148

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 39766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز احمد متولى احمد رشاد شربات -  149

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 39722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدهم احمد احمد محمد -  150

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ فيو 39731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلته بخيت صدقى وفاء -  151

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 39848   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام هللا عبد ابراهيم ابراهيم مسعد -  152

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 39861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب ابراهيم صابر جبر -  153

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 39895   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السندوبى محمد عيسى عمرو -  154

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 4270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه محمد محمد محمد -  155

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 39709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى محمد ابراهيم زكريا وجدى سلمى -  156

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 39809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد راضى السيد رضا -  157

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 39711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسانين محمد محمد محمد خالد -  158

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 39760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب محمد يوسف حسن ايه -  159

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 39768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرية يوسف زكى كريمه -  160

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 39751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرات ابو انسى هشام محمد -  161

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 39799   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى حسن محمد عاطف محمد -  162

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 39720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ اسماعيل محمد اسماعيل جيهان -  163

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 39814   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى عبد محمود خليل رضا -  164

 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 39888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد عطيه احمد الدين عز -  165

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 39868   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود ابراهيم ابراهيم السعيد االمير -  166

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 39850   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بربور فهيم خليل محمد ابراهيم -  167

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 39857   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام السيد السيد الناصر عبد مريم -  168

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 39755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام محمد احمد حسين احمد -  169

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرودى احمد ابراهيم المنعم عبد -  170

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 39717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر على سيد نجيه -  171

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 39803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجيزى عطيه السيد سعده -  172

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 39726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبرى السيد السيد حسين محمود -  173

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 39772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى محمود سعيد محمد امنيه -  174

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 39790   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم السيد ابراهيم ابراهيم العربى -  175

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 39892   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الحميد عبد شعبان حنان -  176

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 39849   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، جوده المتولى عبده الغريب العربى -  177

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 39865   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد محمد السعيد -  178

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 39845   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم محمد نظيره -  179

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 39725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمود محمد نعيمه -  180

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39823   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا ابراهيم ابراهيم محمد اسالم -  181

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 39737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حسن محمد صابر محمد -  182

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 39801   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حويله سليمان ابراهيم ابراهيم اسالم -  183

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 39714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمود مصطفى محمد -  184

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 39783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتات حسن يوسف محمد نصر -  185

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 39758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى محمد ابراهيم معتز -  186

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 39776   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين الحليم عبد القادر عبد خالد -  187

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 39855   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد محمد الاله عبد عامر -  188

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 39852   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى محمد البر عبد انور محمد ظريفه -  189

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 39899   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشال حسن محمد محمد -  190

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 39798   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب ابوالمجد حسن عاطف -  191

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 39710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السمان احمد ابراهيم -  192

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 39762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد السيد احمد نورا -  193

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 39765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدريه يوسف زكى محمد -  194

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 39723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق احمد جمال ياسمين -  195

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 39810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى محمد محمد السيد محمد -  196

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 39818   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى السيد محمود نبيل محمد -  197

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 البسمه/ لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 2345 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  1

   المستندات لتصوير

      دينت بورت/ التجاريه السمه اضافه: الى 10760 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  2

port dent   

 عفاف/ ليصبح التجارى االسم تصحيح: الى 26299 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  3

   مهران عطاء طالب ابو

   السنافر/  التجاريه السمه اضافه: الى 31646 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  4

   اسبارك/  التجاريه السمه اضافه: الى 35521 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190305:  تاريخ فى  ،  -  5

   التجاريه السمه استبعاد: الى 6171 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  6

   التجاريه السمه استبعاد: الى 3378 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  7

 الفرما/  التجارية السمة اضافة: الى 14688 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190310:  تاريخ فى  ،  -  8

   الغذائية للصناعات

 بورسعيد/  تجاريةال السمة تعديل: الى 35403 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190310:  تاريخ فى  ،  -  9

   للحاسبات

 االوربيه/  تجاريه سمه اضافه: الى 39737 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190311:  تاريخ فى  ،  -  10

   لالستيراد

 ان اند ام/بجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 31318 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190312:  تاريخ فى  ،  -  11

   كوليكيشن

 برايت/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 6178 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190314:  تاريخ فى  ،  -  12

   ميدا اند

 فريندز/  التجارية السمة استبعاد: الى 10637 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  13

   لالستيراد

 المصطفى/  لتصبح السمه تعديل: الى 20017 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  14

   لالستيراد

      دربى/ التجاريه السمه اضافه: الى 39792 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190318:  تاريخ فى  ،  -  15

DERBY   

 وطنى/ لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 33489 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190326:  تاريخ فى  ،  -  16

   اللحوم وتعبئه لتجهيز

 ترست مكتب/ التجاريه السمه اضافه: الى 39832 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190326:  تاريخ فى  ،  -  17

   والنظافه للخدمات



 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

   العال عبد محمد تمام محمد مصطفى: الى 39894 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190328:  تاريخ فى  ،  -  18

   اليوجد: الى 39894 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190328:  تاريخ فى  ،  -  19

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   5375:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  الجمل محمد على احمد وشريكه الباز محمد ابراهيم محمد   - 1

 نهائيا الشركه لتصفيه محو امر وصدر الشطب تم  السجل شطب/محو تم   20190318

  السجل شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   5375:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  الباز محمد و الجمل احمد   - 2

 نهائيا الشركه لتصفيه محو امر وصدر الشطب تم

 شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   5375:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكة الجمل محمد على احمد   - 3

 نهائيا الشركه لتصفيه محو امر وصدر الشطب تم  السجل

 تاريخ وفى ،   5375:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  الجمل محمد على احمد وشريكه الباز محمد ابراهيم محمد   - 4

 نهائيا الشركه لتصفيه محو امر وصدر الشطب تم  السجل شطب/محو تم   20190318



 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

  السجل شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   5375:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  الباز محمد و الجمل احمد   - 5

 نهائيا الشركه لتصفيه محو امر وصدر الشطب تم

 شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   5375:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكة الجمل محمد على احمد   - 6

 نهائيا الشركه لتصفيه محو امر وصدر الشطب تم  السجل

 تاريخ وفى ،   5375:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  الجمل محمد على احمد وشريكه الباز محمد ابراهيم محمد   - 7

 نهائيا الشركه لتصفيه محو امر وصدر الشطب تم  السجل شطب/محو تم   20190318

  السجل شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   5375:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  الباز محمد و الجمل احمد   - 8

 نهائيا الشركه لتصفيه محو امر وصدر الشطب تم

 شطب/محو تم   20190318 تاريخ وفى ،   5375:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكة الجمل محمد على احمد   - 9

 نهائيا الشركه لتصفيه محو امر وصدر الشطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   36247:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه شاكر جمال شركة   - 10

 نهائيا وتصفيتها الشركة وفسخ لحل التجارى السجل شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم 20190313،   تاريخ وفي 534، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته البليسى فؤاد أحمد محمد -  1

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190320،   تاريخ وفي 39702، مبرق قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتها مرجريت -  2

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190320،   تاريخ وفي 39702، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتها مرجريت -  3

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   تاريخ وفي 12830، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها الشوبكى ساره ليصبح التجارى االسم تعديل -  4

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190321،

 رأس تعديل تم 20190327،   تاريخ وفي 37978، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه ابراهيم بدر محمد بدر محمد -  5

  جنيه  3000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190327،   تاريخ وفي 37978، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه ابراهيم بدر محمد بدر محمد -  6

  جنيه  3000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 4709    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها التابعى حسين ابراهيم نهى -  1

 الزهور - الجيزه مساكن 1 مدخل تونس عماره 11 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير 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

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 3953    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتها شحاته محمود طه. ن -  2

 العرب - العدل حاره 1 عقار المسروق بالدور شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 3953    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها شحاته محمود طه. ن -  3

 العرب - العدل حاره 1 عقار المسروق بالدور شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 12830    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها الشوبكى ساره ليصبح التجارى االسم تعديل -  4

 امام الحديدى الهادى عبد تقسيم المجد برج 1 شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190321

 الزهور بنات الثانوية اكتوبر 6 مدرسة

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قيدها سبق  ، الحريمى واالكسسوارات العبايات تجارة/  نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكتها التابعى حسين ابراهيم نهى -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 4709   برقم

 534   برقم قيدها سبق  ، الثقيله المعدات واستئجار تاجير/   نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشريكته البليسى فؤاد أحمد محمد -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي

 طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/  ليصبح النشط تعديل  تضامن شركة ، وشريكتها مرجريت -  3

 شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39702   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين

 تضامن

 طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/  ليصبح النشط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكتها مرجريت -  4

 توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39702   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين

 بسيطة

 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/ نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشريكه قيشه حسن نسيم احمد شركة -  5

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 37902   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36

 بسيطة توصية

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190320 تاريخ وفي 39702   برقم قيدها سبق ، وشريكتها مرجريت -  1

 بسيطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190327 تاريخ وفي 37978   برقم قيدها سبق ، وشريكه ابراهيم بدر محمد بدر محمد -  2

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 التجارى االسم تعديل: الى 7808 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190314:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاها السيد مرسى حسن امل ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 12830 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190321:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركائها الشوبكى ساره ليصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

=======                                                                                                           منفردا واالدارة لتوقيعا حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين موسى فاروق -  1

 وتحريرها الشيكات وصرف الشركه باسم منها واالقتراض البنوك امام االجراءات كافه واتخاذ المصريه البنوك كافة امام التعامل

 اصول وتاجير وبيع الشراء عقود على التوقيع فى منفردا الحق له كما البنوك كافه لدى االئتمانيه التصرفات جميع فى الحق وله

 6586   برقم    20190312:  تاريخ ، عقود على الشركه باسم التوقيع فى منفردا الحق له وكذلك الشركه ومنقوالت

=======                                                                                                           منفردا واالدارة التوقيع حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين موسى فاروق -  2

 وتحريرها الشيكات وصرف الشركه باسم منها واالقتراض البنوك امام االجراءات كافه واتخاذ المصريه البنوك كافة امام التعامل

 اصول وتاجير وبيع الشراء عقود على التوقيع فى منفردا الحق له كما البنوك كافه لدى االئتمانيه التصرفات جميع فى الحق وله

 6586   برقم    20190312:  تاريخ ، عقود على الشركه باسم التوقيع فى منفردا الحق له وكذلك الشركه ومنقوالت

 امام والعقارات واالراضى السكنيه الوحدات على النهائيه والشراء البيع  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين موسى فاروق -  3

 التمويلى والتاجير الرهن فى منفردا الحق وله الحكوميه المصالح وكافه العربيه مصر بجمهوريه العقارى الشهر ماموريات جميع

 6586   برقم    20190312:  تاريخ ، ذكر وا بعض او كل فى الغير توكيل وله البنوك كافه من العقارى والتمويل

 امام والعقارات واالراضى السكنيه الوحدات على النهائيه والشراء البيع  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين موسى فاروق -  4

 التمويلى والتاجير الرهن فى منفردا الحق وله الحكوميه المصالح وكافه العربيه مصر بجمهوريه العقارى الشهر ماموريات جميع

 6586   برقم    20190312:  تاريخ ، ذكر وا بعض او كل فى الغير توكيل وله البنوك كافه من العقارى والتمويل

:  تاريخ ، موصية شريكة الى متضامنة شريكة من صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد مرسى حسن امل -  5

 7808   برقم    20190314

:  تاريخ ، موصية شريكة الى متضامنة شريكة من صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد مرسى على نجوى -  6

 7808   برقم    20190314

:  تاريخ ، موصية شريكة الى متضامنة شريكة من صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد مرسى على ماجده -  7

 7808   برقم    20190314



 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

:  تاريخ ، الغير توكيل فى الحق ولها منفرده والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد مرسى حسن امل -  8

 7808   برقم    20190314

:  تاريخ ، الغير توكيل فى الحق ولها منفرده والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد مرسى على نجوى -  9

 7808   برقم    20190314

:  تاريخ ، الغير توكيل فى الحق ولها منفرده والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد مرسى على ماجده -  10

 7808   برقم    20190314

 7808   برقم    20190314:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد مرسى حسن امل -  11

 7808   برقم    20190314:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد مرسى على نجوى -  12

 7808   برقم    20190314:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد مرسى على ماجده -  13

 ، موصى شريك الى متضامن شريك من صفتها تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  مقار سيدهم زكى  جيهان -  14

 39702   برقم    20190320:  تاريخ

 ، موصى شريك الى متضامن شريك من صفتها تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  مقار سيدهم زكى  جيهان -  15

 39702   برقم    20190320:  تاريخ

 ، موصى شريك الى متضامن شريك من صفتها تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  مقار سيدهم زكى مرجريت -  16

 39702   برقم    20190320:  تاريخ

 ، موصى شريك الى متضامن شريك من صفتها تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  مقار سيدهم زكى مرجريت -  17

 39702   برقم    20190320:  تاريخ

    20190320:  تاريخ ، منفرده  والتوقيع االداره حق ولها  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  مقار سيدهم زكى  جيهان -  18

 39702   برقم

    20190320:  تاريخ ، منفرده  والتوقيع االداره حق ولها  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  مقار سيدهم زكى  جيهان -  19

 39702   برقم

:  تاريخ ، منفرده  والتوقيع االداره حق ولها  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  مقار سيدهم زكى مرجريت -  20

 39702   برقم    20190320

:  تاريخ ، منفرده  والتوقيع االداره حق ولها  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  مقار سيدهم زكى مرجريت -  21

 39702   برقم    20190320

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابراهيم محمد الوفا ابو مصطفى احمد -  22

 37978   برقم    20190327:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم محمد الوفا ابو مصطفى احمد -  23

 37978   برقم    20190327:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  ابراهيم بدر محمد بدر محمد -  24

 37978   برقم    20190327:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ابراهيم بدر محمد بدر محمد -  25

 37978   برقم    20190327:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابراهيم محمد الوفا ابو مصطفى احمد -  26

 37978   برقم    20190327:  تاريخ
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 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم محمد الوفا ابو مصطفى احمد -  27

 37978   برقم    20190327:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  ابراهيم بدر محمد بدر محمد -  28

 37978   برقم    20190327:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ابراهيم بدر محمد بدر محمد -  29

 37978   برقم    20190327:  تاريخ
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   برقم    20190310:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكتها التابعى حسين ابراهيم نهى -  1

4709 

 6586   برقم    20190312:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها امين محمد انيسه -  2

 6586   برقم    20190312:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها امين محمد انيسه -  3

 534   برقم    20190313:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته البليسى فؤاد أحمد محمد -  4

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها السيد مرسى حسن امل ليصبح التجارى االسم تعديل -  5

 7808   برقم    20190314

:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  الجمل محمد على احمد وشريكه الباز محمد ابراهيم محمد -  6

 5375   برقم    20190318

 5375   برقم    20190318:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  الباز محمد و الجمل احمد -  7

 5375   برقم    20190318:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكة الجمل محمد على احمد -  8

:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  الجمل محمد على احمد وشريكه الباز محمد ابراهيم محمد -  9

 5375   برقم    20190318

 5375   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  الباز محمد و الجمل احمد -  10

 5375   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكة الجمل محمد على احمد -  11

:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  الجمل محمد على احمد وشريكه الباز محمد ابراهيم محمد -  12

 5375   برقم    20190318

 5375   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  الباز محمد و الجمل احمد -  13

 5375   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكة الجمل محمد على احمد -  14

   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكتها شحاته محمود طه. ن -  15
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3953 

 39702   برقم    20190320:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكتها مرجريت -  17

 39702   برقم    20190320:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكتها مرجريت -  18

   برقم    20190326:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكه قيشه سنح نسيم احمد شركة -  19

37902 

   برقم    20190327:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكه ابراهيم بدر محمد بدر محمد -  20

37978 

   برقم    20190327:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه ابراهيم بدر محمد بدر محمد -  21
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   برقم    20190303:  تاريخ ، 2495  2023/5/8      حتى سارى-ج  الرفاعى المعاطى ابو العزبى محمد الشافعى -  1

29087 

 29479   برقم    20190303:  تاريخ ، 2459  2023/5/14حتى سارى  حسين زكى محمد موسى اسالم -  2

 29803   برقم    20190303:  تاريخ ، 2445  2023/5/19        حتى سارى-ج  العال ابو محمد الحمد ابو حليمه -  3

   برقم    20190303:  تاريخ ، 2434  2023/4/9 حتي ساري 2018/4/9 - ج  حجازى على الحميد عبد محمد امال -  4

27771 

   برقم    20190303:  تاريخ ، 2433  2022/12/10 حتي ساري 2017/12/10 -ج  حجازى الشحات ابراهيم مهى -  5

13929 

 29271   برقم    20190303:  تاريخ ، 2454  2023/5/12          حتى سارى-ج  جاد محمود محمود نبيل اسالم -  6

 697   برقم    20190303:  تاريخ ، 2499  2022/4/22 حتى سارى-ج  على قناوى أحمد محمد أحمد -  7

 3270   برقم    20190303:  تاريخ ، 2443  2023/7/4         حتى سارى-ج=======   عبدهللا حسن السيد حسن -  8

 3689   برقم    20190303:  تاريخ ، 2446  2023/9/26حتى سارى  يوسف على النعيم عبد سعد هيثم -  9

 28726   برقم    20190303:  تاريخ ، 2444  2023/4/17           حتى سارى-ج  محمد المبدى عبد السيد محمد -  10
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 28988   برقم    20190303:  تاريخ ، 2451  2023/5/7حتى سارى  قادوس فريد امين سميحه -  12

 670   برقم    20190303:  تاريخ ، 2473  2022/4/16 حتى سارى-ج  قناوى أحمد محمد إبراهيم -  13

 14633   برقم    20190303:  تاريخ ، 2477  2022/6/12 حتى سارى-ج  طرابية تولىم حسن على اكرم -  14

   برقم    20190303:  تاريخ ، 2486  2022/5/19 حتي ساري 2017/5/19 - ج  العال ابو مراد محمود احمد -  15

13491 

 15516   برقم    20190303:  تاريخ ، 2460  2022/7/8     حتى سارى-ج  الجيار محمد على رمضان منى -  16

   برقم    20190303:  تاريخ ، 2488  2022/9/12 حتي ساري 2017/9/12 - ج  السيد القوى عبد السيد جمال -  17

17940 

 16010   برقم    20190303:  تاريخ ، 2429  2022/7/16         حتى سارى-ج  الشامى محمد محمد فاتن -  18

 29549   برقم    20190303:  تاريخ ، 2431  2023/5/14        حتى سارى-ج  عنبر احمد السيد راويه -  19

   برقم    20190303:  تاريخ ، 2491  2023/2/3 حتي ساري 2018/2/3 - ج  ريحان محمد ابراهيم سعد شيماء -  20

23925 

 25811   برقم    20190303:  يختار ، 2479  2023/3/16 حتى سارى-ج  الليثى الطيب الشافى عبد محمد -  21

 29833   برقم    20190303:  تاريخ ، 2474  2023/5/19 سارى-ج  حرز صالح محمد محمد -  22

 28209   برقم    20190303:  تاريخ ، 2453  2023/4/14حتى سارى  احمد النبى عبد السيد طارق -  23

 28763   برقم    20190303:  تاريخ ، 2500  2023/4/20حتى سارى  موسى احمد احمد احمد سمر -  24

:  تاريخ ، 2498  2024/3/13 حتى سارى-ج  المعدنية والتركيبات للمقاوالت يوسف رشاد محمد فتحي مكتب -  25

 4563   برقم    20190303

   برقم    20190303 : تاريخ ، 2464  2023/4/14        حتى سارى-ج  عزام محمود الدين نصر محمد فتحية -  26

28106 

 24663   برقم    20190303:  تاريخ ، 2478  2023/2/13 حتى سارى-ج  عبده مصطفى عبده مصطفى ماجده -  27

   برقم    20190303:  تاريخ ، 2492  2023/2/24 حتي ساري 2018/2/24 - ج  شحاته محمود محمد محمد -  28
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 23926   برقم    20190303:  تاريخ ، 2497  2023/2/3 سارى-ج  ريحان محمد ابراهيم سعد ابراهيم -  30

 24581   برقم    20190303:  تاريخ ، 2493  2023/2/13       حتى سارى-ج  هيبه ابو محمد محمد زغلول عادل -  31

 15480   برقم    20190303:  تاريخ ، 2448  2022/7/7حتى سارى  النبراوى محمود عباس رمضان هبه -  32

 29882   برقم    20190303:  تاريخ ، 2430  2023/5/20حتى سارى  البنا احمد السيد القادر عبد عبير -  33

 23444   برقم    20190303:  تاريخ ، 2441  2023/1/15            حتى سارى-ج  بيدق حسن مصطفى مايسه -  34



 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

   برقم    20190303:  تاريخ ، 2455  2022/9/15         حتى سارى-ج  سالم الرازق عبد محمد عوض تامر -  35

18074 

 27768   برقم    20190303:  تاريخ ، 2440  2023/4/9         حتى سارى-ج  على المرسى عوض السيد محمد -  36
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 15976   برقم    20190303:  تاريخ ، 2480  2022/7/15 حتى سارى-ج  محمد لبيب حسن الفتاح عبد مرفت -  38
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 20593   برقم    20190303:  تاريخ ، 2513  2022/11/11حتى سارى  محمد محمد فتحى ريهام -  47
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 3097   برقم    20190314:  تاريخ ، 3091  2023/6/2         حتى سارى-ج  قوره ابراهيم احمد مختار احمد كريم -  423

 27593   برقم    20190314:  تاريخ ، 3153  2023/04/07 حتى سارى -ج  زيد ابو السيد الداودى ابراهيم غاده -  424

 26060   برقم    20190314:  ريختا ، 3085  2023/3/18        حتى سارى-ج  ندا مصطفى مصطفى محمد -  425

 25516   برقم    20190314:  تاريخ ، 3086  2023/3/12      حتى سارى-ج  اسماعيل ابراهيم ابراهيم هنيه -  426

 13869   برقم    20190314:  تاريخ ، 3087  2022/12/10     حتى سارى-ج  يوسف احمد حسين اشرف هاجر -  427

 23213   برقم    20190314:  تاريخ ، 3094  2023/01/08               حتى سارى-ج  العليدى احمد على هشام -  428

 4310   برقم    20190314:  تاريخ ، 3113  2024/2/2               حتى سارى-ج  الوهاب عبد سالمه طه جمال -  429

 16749   برقم    20190314:  تاريخ ، 3149  2023/08/01  حتى سارى-ج  العمرى عبده ابراهيم محمد ايناس -  430

 26720   برقم    20190314:  تاريخ ، 3106  2023/3/24       حتى سارى-ج  سعد محمد محمد نهاد -  431

   برقم    20190314:  تاريخ ، 3107  2023/2/2         حتى سارى-ج  محروس العليم عبد العليم عبد سهير -  432

23865 

 28473   برقم    20190314:  تاريخ ، 3110  2023/4/16         حتى سارى-ج  الموافى محمد اسعد رزق -  433

 23045   برقم    20190314:  تاريخ ، 3129  2023/1/2        حتى سارى-ج  دياب محمد محمد عادل -  434

 15827   برقم    20190314:  تاريخ ، 3133  2022/7/11        حتى سارى-ج  ريان محمد احمد السيد سمير -  435

 16958   برقم    20190314:  تاريخ ، 3088  2022/8/11         حتى سارى-ج  خلف السيد محمد تميم احمد -  436

 20951   برقم    20190314:  تاريخ ، 3117  2022/11/17     حتى سارى-ج  موسى على احمد محمد احمد -  437

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3195  2022/11/20 حتي ساري 2017/11/20 - ج  فواز على على جيهان -  438

21265 

 16138   برقم    20190317:  تاريخ ، 3211  2022/7/17 حتي ساري 2017/7/17 - ج  هنيدى عبده طه ليلى -  439

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3209  2022/12/10 حتي ساري 2017/12/10 - ج  العشرى محمد على جالل -  440

13904 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3194  2022/10/9 حتي ساري 2017/10/9 - ج  حدو احمد محمد احمد محمد -  441

19255 
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   برقم    20190317:  تاريخ ، 3163  2023/5/13 حتي ساري 2018/5/13 - ج  السحراوى محمد نبيه عثمان محمد -  442

29421 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3177  2023/2/12 حتي ساري 2018/2/12 - ج  فرج الحميد عبد صالح صباح -  443

24482 

    20190317:  تاريخ ، 3183  2022/6/11 حتي ساري 2017/6/11 - ج  المطلب عبد محمود حماده حماده وليد -  444

 14624   برقم

 4308   برقم    20190317:  تاريخ ، 3206  2024/2/2 حتي ساري 2/2//2019 - ج  الشعراوى على كمال لمياء -  445

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3212  2022/12/2 حتي ساري 2017/12/2 - ج  صبح السيد محمد مصطفى -  446

21803 

 20017   قمبر    20190317:  تاريخ ، 3189  2022/10/29حتى سارى  العتمه احمد على طه مصطفى -  447

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3180  2022/6/9 حتي ساري 2017/6/9 - ج  حسن العزيز عبد فؤاد احمد احمد -  448

14450 

 4526   برقم    20190317:  تاريخ ، 3200  2024/3/3 سارى-ج  بخيت احمد بدري نصر -  449

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3164  2023/5/14 حتي ىساري 2018/5/14 - ج  ابراهيم السيد عبده نجالء -  450

29485 

    20190317:  تاريخ ، 3168  2023/3/21 حتي ساري 2018/3/21 - ج**  السمبوسكاني رمضان رمضان سعديه -  451

 2686   برقم

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3176  2023/6/24 حتي ةساري 2018/6/24 - ج  عمر محمد احمد حسنى وليد -  452

3226 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3227  2023/05/11 حتى سارى -ج  محمد على العاطى عبد الاله عبد هدى -  453

29189 

 26544   برقم    20190317:  تاريخ ، 3204  2023/3/23    حتي ساري -ح  الشافعى امين محمد محمد -  454

 29190   برقم    20190317:  تاريخ ، 3226  2023/05/11 حتى سارى -ج  يوسف مرسى مرسى محسن السيد -  455

 31292   برقم    20190317:  تاريخ ، 3224  2023/12/29 حتى سارى-ج  الديب حسن يحيى محمد -  456

   قمبر    20190317:  تاريخ ، 3185  2022/11/28 حتي ساري 2017/11/28 - ج  العال عبد ابراهيم احمد محمد -  457

21683 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3157  2023/5/7 حتي ساري 2018/5/7 - ج  الغزولى محمد محمود عائشه -  458

28984 

 29688   برقم    20190317:  تاريخ ، 3156  2023/5/15حتى سارى  جوهر جبر جبر عزة -  459

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3209  2023/4/10 حتي ساري 2018/4/10 - ج  ابراهيم الحسينى زاكى بدر -  460

27898 

 19228   برقم    20190317:  تاريخ ، 3187  2022/10/9 حتي ساري 2017/10/9- ج  الجندى غنيم محمد حسن -  461

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3179  2023/3/25 حتي ساري 2018/3/25 - ج  ابراهيم العال عبد القادر عبد رشا -  462

26885 
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   برقم    20190317:  تاريخ ، 3161  2023/1/21 حتي ساري 2018/1/21 - ج  الجبرونى محمد يحى محمد سها -  463

23674 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3186  2023/3/19 حتي ساري 2018/3/19 - ج  رمضان عوض يوسف فاطمة -  464

26104 

 24012   برقم    20190317:  تاريخ ، 3229  2023/2/5 حتى سارى-ج  ابراهيم وهبه الدين نصر فاطمه -  465

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3197  2023/2/26 حتي ساري 2018/2/26 - ج  محمد الوهاب عبد يوسف هبه -  466

24963 

 26506   برقم    20190317:  تاريخ ، 3213  2023/3/23حتى سارى  مشرقى هللا عطا سميره -  467

 22500   برقم    20190317:  تاريخ ، 3228  2022/12/24 حتى سارى -ج  حلوه عبده امين هاله -  468

 3197   برقم    20190317:  تاريخ ، 3171  2023/6/20حتى سارى  موسى السيد محمود محمود -  469

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3160  2023/3/13 حتي ساري 2018/3/13 - ج  جربوع على محمد حسن السيد -  470

25672 

 25716   برقم    20190317:  تاريخ ، 3223  2023/3/13 حتى سارى-ج  طه محمد ابراهيم خليل اسماء -  471

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3193  2023/3/23 حتي ساري 2018/3/23 - ج  حبيب المرسى فضل مختار شريف -  472

26655 

    20190317:  تاريخ ، 3222  2022/12/29 حتي ساري 2017/12/29 - ج  محمد رمضان فؤاد محمود رباب -  473

 22754   برقم

 15923   برقم    20190317:  تاريخ ، 3170  2022/7/14حتى سارى  هلهول غريب محمد السيد -  474

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3159  2023/4/8 حتي ساري 2018/4/8 - ج  منصور على محمد توفيق احمد -  475

27702 

 24601   برقم    20190317:  تاريخ ، 3221  2023/2/13 حتي ساري 2018/2/13 - ج  حسن محمد السيد فاطمه -  476

 2216   برقم    20190317:  تاريخ ، 3202  2022/12/28 حتى سارى-ج  البطه عوض حامد سامى شيرين -  477

 29027   برقم    20190317:  تاريخ ، 3192  2023/5/7 حتي ساري 2018/5/7 - ج  دويب محمد زكريا عفاف -  478

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3162  2023/5/14 حتي ساري 2018/5/14  -ج  ابراهيم السيد عبده سوسو -  479

29582 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3184  2023/4/16 حتي ساري 2018/4/16 - ج  البدراوى السيد الحميد عبد اشرف -  480

28519 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3167  2023/12/2 حتي ساري 2018/12/2 - ج  حباجه ابو عثمان غريب فوقيه -  481

31140 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3175  2022/12/12 حتي ساري 2017/12/12 - ج  العال عبد محمد امام مرفت -  482

22025 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3205  2022/6/11 حتى ساري 2017/6/11 - ج  اسماعيل المجيد عبد منصور احمد -  483

14621 
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   برقم    20190317:  تاريخ ، 3203  2023/5/12 حتي ساري 2018/5/12 - ج  حمام محمد فراج ابو السيد سامح -  484

29280 

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3191  2024/3/2 حتي ساري 2019/3/2 - ج  احمد اللطيف عبد احمد خضره -  485

4509 

 26907   برقم    20190317:  تاريخ ، 3182  2023/3/26 حتي ساري 2018/3/26 - ج  عثمان على احمد مديحه -  486

 29484   برقم    20190317:  تاريخ ، 3166  2023/5/14 حتي ساري 2018/5/14 - ج  ابراهيم السيد عبده تامر -  487

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3165  2023/5/15 حتي ساري 2018/5/15 - ج  االفندى ابراهيم محمود وليد -  488

29689 

 29151   مبرق    20190317:  تاريخ ، 3155  2023/5/11حتى سارى  اسماعيل فراج كامل السيد ايمان -  489

    20190317:  تاريخ ، 3178  2023/3/19 حتي ساري 2018/3/19 - ج  همام النبى عبد الدين عز سعد محمد -  490

 26150   برقم

 24595   برقم    20190317:  تاريخ ، 3214  2023/2/13 حتى سارى-ج  على النور ابو ابراهيم محمد -  491

 26833   برقم    20190317:  تاريخ ، 3169  2023/3/25حتى سارى  السافورى جمعه اللطيف عبد كريمه -  492

   برقم    20190317:  تاريخ ، 3196  2022/12/26 حتي ساري 2017/12/26 - ج  حسن سليمان سليمان فاطمه -  493

22715 

 29255   برقم    20190318:  تاريخ ، 3251  2023/5/12     حتى سارى-ج  السيد شلبى سمير رشا -  494

   برقم    20190318:  تاريخ ، 3286  2022/12/23 حتى سارى-ج  مرسى السالم عبد الحميد عبد مرسى سمر -  495

22404 

 25169   برقم    20190318:  تاريخ ، 3242  2023/3/10حتى سارى  نجم حسنين محمد احمد -  496

 26729   برقم    20190318:  تاريخ ، 3252  2023/3/24       حتى سارى-ج  بكير السيد فوزى جيهان -  497

 24122   برقم    20190318:  تاريخ ، 3282  2023/2/6 حتى سارى-ج  الشرقاوى حسن سمير محمد عادل -  498

 3427   برقم    20190318:  تاريخ ، 3271  2023/8/2حتى سارى  الخواجه ابراهيم وهبه السيد منال -  499

 17123   برقم    20190318:  تاريخ ، 3245  2022/8/21       حتى سارى-ج  موسى محمد موسى سعد ايمن -  500

 13716   برقم    20190318:  تاريخ ، 3287  2022/12/5 حتى سارى-ج  القطب الحسينى فتحى نجالء -  501

 25043   برقم    20190318:  تاريخ ، 3285  2023/2/27 حتى سارى-ج  الجواد عبد فتحى محمد اسامه -  502

   برقم    20190318:  تاريخ ، 3268  2024/3/19                حتى سارى-ج  السيد عوض فاروق محمد مجدى -  503

31720 

 4715   برقم    20190318:  تاريخ ، 3284  2024/4/10 حتى سارى-ج  عبده السيد سعد محمد احمد -  504

 24659   برقم    20190318:  تاريخ ، 3253  2023/3/13       حتى سارى-ج  االمير عبد العربى السيد داليا -  505

 22403   برقم    20190318:  تاريخ ، 3248  2022/12/23         حتى سارى-ج  الشهاوى عوض السيد امل -  506

   برقم    20190318:  تاريخ ، 3288  2023/2/3 حتي ساري 2018/2/3 - ج  الباسط عبد راشد احمد مدلين -  507

23888 
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 15746   برقم    20190318:  تاريخ ، 3230  2022/7/11         حتى سارى-ج  الحمامصى الرؤف عبد عادل -  508

 4530   برقم    20190318:  تاريخ ، 3235  2024/3/3          حتى سارى-ج  الدسوقى ابراهيم مسعد محمد محمد -  509

 27158   برقم    20190318:  تاريخ ، 3247  2023/3/27          حتى سارى-ج  قناوى زاهر حلمى مجدى -  510

 11792   برقم    20190318:  تاريخ ، 3279  2021/11/28 حتى سارى-ج  سليمان احمد العال عبد على -  511

 23897   برقم    20190318:  تاريخ ، 3250  2018/2/3حتى رىسا  االصبح على محمد محمود -  512

 4617   برقم    20190318:  تاريخ ، 3246  2024/3/21      حتى سارى-ج  حجازى سليمان فهمى ابراهيم -  513

 29675   برقم    20190318:  تاريخ ، 3257  2023/5/15         حتى سارى-ج  حجاج حسن محمد احمد رحاب -  514

   برقم    20190318:  تاريخ ، 3289  2023/10/21 حتي ساري 2018/10/21 - ج  محمد السيد مرزوق احمد -  515

3784 

 16036   برقم    20190318:  تاريخ ، 3234  2022/7/16حتى سارى  النبالوى ابراهيم الغنى عبد خميس محمد -  516

 4249   برقم    20190318:  تاريخ ، 3236  2024/1/25         حتى سارى-ج  ابراهيم وهبه عدلى منير -  517

 26993   برقم    20190318:  تاريخ ، 3233  2023/3/26حتى سارى  الرب جاد احمد نعيمه -  518

 16942   برقم    20190318:  تاريخ ، 3232  2022/8/11حتى سارى  منتصر محمود محمد فوزيه -  519

 17997   برقم    20190318:  تاريخ ، 3261  2022/9/15         حتى سارى-ج  جوهر مسعد محمد نهى -  520

   برقم    20190318:  تاريخ ، 3267  2023/5/12             حتى سارى-ج  الخضيرى ابراهيم السيد سماح -  521

29241 

 18142   برقم    20190318:  تاريخ ، 3263  2022/9/16      حتى سارى-ج  البرشه على طه على -  522

   برقم    20190318:  تاريخ ، 3231  2023/5/13         حتى سارى-ج  حسن ابراهيم الرازق عبد محمد لولو -  523

29353 

 29721   برقم    20190318:  تاريخ ، 3280  2023/5/15 حتى سارى-ج  البربرى على متولى على كريم -  524

 4500   برقم    20190318:  تاريخ ، 3237  2024/3/1       حتى سارى-ج  توفيق كمال يسرى محمد -  525

 22226   برقم    20190318:  تاريخ ، 3281  2022/12/18 حتى سارى-ج  فياله كامل السيد هيله -  526

 17124   برقم    20190318:  تاريخ ، 3244  2022/8/21         حتى سارى-ج  موسى محمد موسى سعد احمد -  527

 22950   برقم    20190318:  تاريخ ، 3303  2023/12/31حتى سارى  العز ابو صيام على محمد ساره -  528

 24821   برقم    20190318:  تاريخ ، 3262  2023/2/24           حتى سارى-ج  حافظ فهيم جعفر احمد -  529

 1796   برقم    20190318:  تاريخ ، 3238  2017/10/20      حتى سارى-ج  الظاهر عبد سيد محمد -  530

 1796   برقم    20190318:  تاريخ ، 3239  2022/10/9        حتى سارى-ج  الظاهر عبد سيد محمد -  531

 2764   برقم    20190318:  تاريخ ، 3269  2023/4/1       حتى سارى-ج  الفار حسن على كامل هبه -  532

 24711   برقم    20190318:  تاريخ ، 3240  2023/2/20        حتى سارى-ج  الصعيدى على محمد على -  533

 13917   برقم    20190318:  تاريخ ، 3278  2022/12/10 حتى سارى-ج  عوض مسعد مصطفى هبه -  534
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   برقم    20190318:  تاريخ ، 3249  2023/4/20      حتى سارى-ج  حمزه سليمان محمد محسن مصطفى -  535

28876 

 26925   برقم    20190318:  تاريخ ، 3283  2023/3/26 حتى سارى-ج  نعمان مسعد عوض كريمه -  536

 15646   برقم    20190318:  تاريخ ، 3270  2022/7/10          حتى سارى-ج  اللبان محمد احمد السيد -  537

 12625   برقم    20190319:  تاريخ ، 3313  2017/1/11حتى سارى  حواتر مصطفى محمد محسن -  538

   برقم    20190319:  تاريخ ، 3357  2024/4/14 حتي ساري 2019/4/14 - ج  الحليم عبد محمود احمد فاطمه -  539

4748 

 26419   قمبر    20190319:  تاريخ ، 3348  2023/3/20 حتي ساري 2018/3/20 - ج  ربيع حسن حسن رجب -  540

 14905   برقم    20190319:  تاريخ ، 3322  2022/6/19حتى سارى  يسين محمد مصطفى نجيب مصطفى -  541

 30983   برقم    20190319:  تاريخ ، 3338  2023/11/9حتى سارى  حسن محمد شلبى محمد -  542

 27526   برقم    20190319:  تاريخ ، 3341  2023/4/6       حتى سارى-ج  صالح الرحيم عبد حسن السيد -  543

   برقم    20190319:  تاريخ ، 3363  2024/3/2 حتي ساري 2019/3/2 -ج  شاهين مرسى محمد/  د صيدلية -  544

4511 

 14321   برقم    20190319:  تاريخ ، 3318  2022/6/5حتى سارى  الراضى عبد احمد على مرفت -  545

 5569   برقم    20190319:  تاريخ ، 3329  2019/9/7          حتى سارى-ج  محمد على سيد مجدى -  546

   برقم    20190319:  تاريخ ، 3361  2023/2/25 حتي ساري 2018/2/25 - ج**  فرهود الحميد عبد ابراهيم محمد -  547

2553 

 24678   برقم    20190319:  تاريخ ، 3337  2023/20/19حتى سارى  ابراهيم احمد محمد منى -  548

 1510   برقم    20190319:  تاريخ ، 3307  2022/8/19حتى سارى  خضر عطوه فتحى محمد السيد -  549

   برقم    20190319:  تاريخ ، 3365  2023/5/11 حتي ساري 2018/5/11 - ج  سعده ابو مصطفى محمد حسن -  550

29131 

 19176   برقم    20190319:  تاريخ ، 3321  2022/10/8         حتى سارى-ج  البطوط حسن محمد هدى -  551

 8046   برقم    20190319:  تاريخ ، 3312  2020/12/25حتى سارى  سليمان محمد سليمان سهير -  552

 14005   برقم    20190319:  تاريخ ، 3306  2022/5/26حتى سارى  درار محمد احمد العربى السيد السيد -  553

 25088   برقم    20190319:  تاريخ ، 3323  2023/2/27حتى سارى  خميس محمود شعبان محمد عادل -  554

 28464   برقم    20190319:  تاريخ ، 3316  2023/4/16حتى سارى  جربوع محمد عبده محمد السيد -  555

 19371   برقم    20190319:  تاريخ ، 3314  2022/10/10       حتى سارى-ج  حميد سالم احمد مصطفى احمد -  556

:  تاريخ ، 3364  2021/12/24 حتي ساري 2016/12/24 - ج  بركات محمود فهمى محمود فاروق رحاب -  557

 12280   برقم    20190319

   برقم    20190319:  تاريخ ، 3356  2022/3/2 حتي ساري 2017/3/2 - ج  سليمان محمد على محمود على -  558
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 18326   برقم    20190319:  تاريخ ، 3333  2022/9/18         حتى سارى-ج  جمعه محمد مصطفى جيهان -  560

 3864   برقم    20190319:  تاريخ ، 3343  2023/11/4        حتى سارى-ج  بولس بدهع موريس هانى -  561

 23965   برقم    20190319:  تاريخ ، 3305  2023/2/4حتى سارى  الحمامى رجب فاروق معتز -  562

 28108   برقم    20190319:  تاريخ ، 3330  2023/4/14        حتى سارى-ج  عبدالعزيز على محمد جهاد -  563

    20190319:  تاريخ ، 3360  2023/3/24 حتي ساري 2018/3/24 - ج  يوسف اسماعيل ابراهيم محمد محمود -  564

 26744   برقم

 14291   برقم    20190319:  تاريخ ، 3335  2022/6/5حتى سارى  منصور احمد رمضان عوضه -  565

   برقم    20190319:  تاريخ ، 3340  2023/2/10              حتى سارى-ج  الشوربجى الشافعى احمد فكرت -  566

24288 

 26125   برقم    20190319:  تاريخ ، 3317  2023/3/19حتى سارى  زيد ابو محمود السيده -  567

 4240   برقم    20190319:  تاريخ ، 3308  2024/1/24حتى سارى  طالب ابو على الرحيم عبد محمد عبده -  568

   برقم    20190319:  تاريخ ، 3362  2022/12/25 حتي ساري 2017/12/25 - ج  شاهين مرسى محمد مرسى -  569

2207 

 11423   برقم    20190319:  تاريخ ، 3334  2021/11/20        حتى سارى-ج  شحاته الرحمن عبد السعيد حنان -  570

 18133   برقم    20190319:  تاريخ ، 3309  2022/9/16     حتى سارى-ج  سمره ابو ابراهيم العربى السيد محمد -  571

 29508   برقم    20190319:  تاريخ ، 3304  2023/5/14حتى سارى  سعيد محمد مسعد التميمى -  572

 24124   برقم    20190319:  تاريخ ، 3320  2023/2/6        حتى سارى-ج  فراج على فاروق وليد -  573

 18739   برقم    20190320:  تاريخ ، 3396  2022/10/1        حتى سارى-ج  طلب محمد احمد محمود -  574

 29893   برقم    20190320:  تاريخ ، 3397  2023/5/21          حتى سارى-ج  هللا عبد امين عوض حنان -  575

    20190320:  تاريخ ، 4327  2024/03/17               حتى سارى-ج  الجهينى محمد يوسف العزيز عبد يوسف -  576

 31696   برقم

 20318   برقم    20190320:  تاريخ ، 3381  2022/11/4حتى سارى  الجزار طه عوض نهله -  577

 3289   برقم    20190320:  تاريخ ، 3371  2023/7/7           حتى سارى-ج  حمليط حسن محمد رانيا -  578

 15878   برقم    20190320:  تاريخ ، 3368  2022/7/14       حتى سارى-ج  الحجراتى مسعد السعيد فاطمه -  579

 29895   برقم    20190320:  تاريخ ، 3366  2023/5/21 حتى سارى-ج  النصر ابو محمد محمد محمد -  580

 4187   برقم    20190320:  تاريخ ، 3414  2024/1/13        حتى سارى-ج  عمرو محمد الستار عبد مرفت -  581

 14545   برقم    20190320:  تاريخ ، 3375  2022/06/10            حتى سارى-ج  حسانين حسن على سميرة -  582

 15066   برقم    20190320:  تاريخ ، 3399  2022/6/26        حتى سارى-ج  ابراهيم السيد محمد حسن -  583

 26257   برقم    20190320:  تاريخ ، 3373  2023/3/20       حتى سارى-ج  مرسى ابراهيم محمود حمدى -  584
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 26081   برقم    20190320:  تاريخ ، 4326  2023/3/19       حتى سارى-ج  منتصر محمود محمد محمد سمير -  586

 3125   برقم    20190320:  تاريخ ، 3376  2023/6/7         حتى سارى-ج  الغيطاني حسين سمير احمد -  587

   برقم    20190320:  تاريخ ، 3404  2022/9/24            حتى سارى-ج  الخطيب محمود الدسوقى محمود شيماء -  588
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   برقم    20190320:  تاريخ ، 4321  2024/02/16          حتى سارى-ج  سليم الهادى عبد محمد مسعد كامل -  589
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 19466   برقم    20190320:  تاريخ ، 3387  2022/10/14حتى سارى  المناخلى ابراهيم محمد حسن حنان -  590

 26402   برقم    20190320:  تاريخ ، 3413  2023/03/20           حتى سارى-ج  المبيض محمد عبده عمرو -  591

   برقم    20190320:  تاريخ ، 3393  2023/04/17              حتى سارى-ج  صالح المطلب عبد جابر طه -  592
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 23120   برقم    20190320:  تاريخ ، 3398  2023/1/5        حتى سارى-ج  السيد الرحمن عبد محمد نرمين -  593

 28753   برقم    20190320:  تاريخ ، 3403  2023/4/20     حتى سارى-ج  فويله العزيز عبد محمد فاطمه -  594

 25287   برقم    20190320:  تاريخ ، 4324  2023/3/10         حتى سارى-ج  عسكر مصطفى سعد عفاف -  595

 22510   برقم    20190320:  تاريخ ، 4317  2022/12/24              حتى سارى-ج  الحبال السيد حسن محمد -  596

   برقم    20190320:  تاريخ ، 3388  2022/10/15               حتى سارى-ج  زرمبه السعيد محمد محمد رضا -  597
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   برقم    20190320:  تاريخ ، 3392  2023/07/12                حتى سارى-ج  مرقص محروس ميخائيل شكري -  598
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   برقم    20190320:  تاريخ ، 4332  2023/04/14          حتى سارى-ج  معوض احمد يوسف سمير احمد -  599
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 20226   برقم    20190320:  تاريخ ، 3367  2022/11/3            حتى سارى-ج  هاللى محمد محمد احمد -  600
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19905 

   برقم    20190321:  تاريخ ، 4399  2024/03/14            حتى سارى-ج  حجازى ابو محمد عوض ماهر -  602

4572 

    20190321:  تاريخ ، 4399  2024/03/14            حتى سارى-ج  2 ىحجاز ابو/  بجعله التجارى االسم تعديل -  603

 4572   برقم

:  تاريخ ، 4399  2024/03/14            حتى سارى-ج  حجازى ابو محمد عوض ماهر ليصبح التجارى االسم تعديل -  604

 4572   برقم    20190321

 23633   برقم    20190321:  تاريخ ، 4380  2023/1/20        حتى سارى-ج  الرفاعى صقر الدين عز محمد -  605

   برقم    20190321:  تاريخ ، 4347  2023/09/30                  حتى سارى-ج  البراوى احمد محمود محمد محمد -  606
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 25819   برقم    20190321:  تاريخ ، 4359  2023/3/16          حتى سارى-ج  بقالوه محمد محمود حسام -  608

   برقم    20190321:  تاريخ ، 4346  2023/03/01                 حتى سارى-ج  البراوى احمد محمود محمد محمد -  609
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    20190321:  تاريخ ، 4355  2024/4/11         حتى سارى-ج  المناوى الشربينى العزيز عبد محمد العزيز عبد -  610

 4717   برقم

   برقم    20190321:  تاريخ ، 4351  2023/5/28 حتي ساري 2018/5/28 - ج  عوض ابو احمد عوض عبير -  611
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   برقم    20190321:  تاريخ ، 4338  2023/03/30                        حتى سارى-ج  على عوض حسن سماح -  612

27249 

 28218   برقم    20190321:  تاريخ ، 4341  2023/4/14      حتى سارى-ج  حسن شلبى محمد فاطمه -  613

   برقم    20190321:  تاريخ ، 4365  2023/04/20                  حتى سارى-ج  حبيش السيد طاهر غريب -  614

28837 

 4015   برقم    20190321:  تاريخ ، 4377  2023/12/01                   حتى سارى-ج  فرج احمد رشاد ابراهيم -  615

 4272   برقم    20190321:  تاريخ ، 4381  2024/1/27             حتى سارى-ج  سدراك هللا عبد صبري مجدى -  616

   برقم    20190321:  تاريخ ، 4364  2023/04/20                    حتى سارى-ج  غانم العال عبد احمد محمد -  617

28822 

 21989   برقم    20190321:  تاريخ ، 4353  2022/12/12         حتى سارى-ج  هاشم عبده السيد ماجده -  618

 20169   برقم    20190321:  تاريخ ، 4372  2022/10/31              حتى سارى-ج  ابراهيم محمد فهمى السيده -  619

    20190321:  تاريخ ، 4344  2022/11/25                         حتى سارى-ج  احمد السيد محمد السيد صفيه -  620

 21473   برقم

 17517   برقم    20190321 : تاريخ ، 4360  2022/9/2      حتى سارى-ج  السيد فؤاد احمد رضا -  621

 21580   برقم    20190321:  تاريخ ، 4366  2022/11/16     حتى سارى-ج  عاشور على محمد فارس -  622

    20190321:  تاريخ ، 4373  2021/11/20              حتى سارى-ج  الشال الرحمن عبد حافظ السعيد محمد اسالم -  623

 11397   برقم

   برقم    20190321:  تاريخ ، 4345  2023/4/13           حتى سارى-ج  صالح احمد محمود الدين صالح محمود -  624

28003 

   برقم    20190321:  تاريخ ، 4370  2022/12/04              حتى سارى-ج  الرازق عبد محمد على صابرين -  625
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   برقم    20190321:  تاريخ ، 4357  2024/4/11        حتى سارى-ج  المناوى الشربينى العزيز عبد محمد اشرف -  626
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 234   برقم    20190321:  تاريخ ، 4361  2022/2/13      حتى سارى-ج  الكحكى جلبى محمد ملكه -  627
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31419 

    20190321:  تاريخ ، 4384  2023/03/23                   حتى سارى-ج  عبدالواحد عبدالعزيز فاروق سميره -  630
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 3587   برقم    20190321:  تاريخ ، 4383  2023/09/01               حتى سارى-ج  ندا محمود مانعث حسن -  631
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 25204   برقم    20190321:  تاريخ ، 54453  2023/3/10        حتى سارى-ج  سالمه احمد محمد مرفت -  634

 13799   برقم    20190321:  تاريخ ، 4358  2022/12/8        حتى سارى-ج  خليل محمود مسعد فاطمه -  635
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 29213   برقم    20190321:  تاريخ ، 4354  2023/5/11      حتى سارى-ج  فهيم على محمد السيد -  637
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 21837   برقم    20190324:  تاريخ ، 4473  2022/12/3 حتى سارى-ج  حسونه محمود السيد محمد -  640
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   برقم    20190324:  تاريخ ، 4431  2023/03/11                    حتى سارى-ج  حسنين موسى محمد سعاد -  644
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 15645   برقم    20190324:  تاريخ ، 4410  2022/7/10حتى سارى  الحميد عبد الدين عز يوسف عبده -  645
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 19840   برقم    20190324:  تاريخ ، 4454  2022/10/21       حتى سارى-ج  الحديدى احمد احمد اسماء -  655
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 25371   برقم    20190324:  تاريخ ، 4415  2023/3/11حتى سارى  الباقى عبد محمد احمد حسن السيد -  657

   برقم    20190324:  تاريخ ، 4437  2023/01/07                  تىح سارى-ج  مصطفى رجب فهمى وفاء -  658

23174 

 15166   برقم    20190324:  تاريخ ، 4419  2022/6/30حتى سارى  الجمل السيد فوزى حسين -  659

 22068   برقم    20190324:  تاريخ ، 4448  2022/12/15        حتى سارى-ج  بشاى قلدس ناشد ناجى -  660

 9295   برقم    20190324:  تاريخ ، 4429  2021/06/08              حتى سارى-ج  كشمير احمد حسن وليد -  661

 24215   برقم    20190324:  تاريخ ، 4436  2023/2/9         حتى سارى-ج  الواحد عبد صالح صالح محمد -  662

 23561   برقم    20190324:  تاريخ ، 4411  2023/1/19حتى سارى  احمد محمد حسبو زينب -  663

 28490   برقم    20190324:  تاريخ ، 4401  2023/4/16        حتى سارى-ج  المنشاوى نجيب حسن سحر -  664

 4460   برقم    20190324:  تاريخ ، 4455  2024/2/22حتى سارى  لهيطه حسنين احمد عمرو احمد -  665

 29327   برقم    20190324:  تاريخ ، 4409  2023/5/12حتى سارى  الحميد عبد الدين عز يوسف عبده عزه -  666

    20190324:  تاريخ ، 4421  2023/06/30                 حتى سارى-ج  الدين شمس محمد الرازق عبد ساميه -  667

 3253   برقم

 26219   برقم    20190324:  تاريخ ، 4413  2023/3/20حتى سارى  الصباغ السيد السيد عواطف -  668

   برقم    20190324:  تاريخ ، 4423  2024/01/09               حتى سارى-ج  سليم محمد رشاد عبده الشيماء -  669

4159 

 4682   برقم    20190324:  تاريخ ، 4445  2024/04/04             حتى سارى-ج  الخياط على ابراهيم سحر -  670

 24814   برقم    20190324:  تاريخ ، 4467  2023/2/24حتى سارى  الحميد عبد مرشد الحمد ابو محمود -  671

 24871   برقم    20190324:  تاريخ ، 4452  2023/2/25        حتى سارى-ج  حجازى الدين نصر محروس هبه -  672

 21968   برقم    20190324:  تاريخ ، 4456  2022/12/4        حتى سارى-ج  حسونه السيد محمد مؤمن -  673

:  تاريخ ، 4428  2024/01/25                     حتى سارى-ج  زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد شريف احمد -  674

 31424   برقم    20190324

 3649   برقم    20190324:  تاريخ ، 4426  2023/9/16حتى سارى  خليل الوهاب عبد احمد محمد -  675

 4625   برقم    20190324:  تاريخ ، 4442  2024/3/22        حتى سارى-ج  ابوطالب ابراهيم السيد محمد -  676
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   برقم    20190325:  تاريخ ، 4503  2023/2/23 حتي ساري 2018/2/23 - ج  الشربينى سنح محمد عبده ندى -  678

25068 

   برقم    20190325:  تاريخ ، 4502  2024/4/4            حتى سارى-ج  واصف اسرائيل الشهيد عبد يوسف -  679

4684 

    20190325:  تاريخ ، 4500  2023/3/11 حتي ساري 2018/3/11 - ج  الخفاجى على المحسن عبد عباس دينا -  680

 25352   برقم

   برقم    20190325:  تاريخ ، 4483  2022/8/8             حتى سارى-ج  المجيد عبد ابراهيم الموجود عبد محمد -  681

16939 

   برقم    20190325:  تاريخ ، 4494  2022/3/11           حتى سارى-ج  محمد الحميد عبد نجيب محمد أسامه -  682

438 

   برقم    20190325:  تاريخ ، 4493  2023/3/24 حتي ساري 2018/3/24 - ج  حميد محمد على محمد ايه -  683

26708 

 30982   برقم    20190325:  تاريخ ، 4501  2023/11/9 حتى سارى-ج  ندا حسن محمد هانم فاطمه -  684

   برقم    20190325:  تاريخ ، 4501  2023/11/9 حتى سارى-ج  ندا محمد محمد هانم فاطمه ليصبح االسم تصحيح -  685

30982 

   برقم    20190325:  تاريخ ، 4477  2024/4/6              حتى سارى-ج  سالمه احمد البكرى مصطفى عبير -  686

4699 

 27919   برقم    20190325:  تاريخ ، 4478  2023/4/10           حتى سارى-ج  حسين عثمان محمد نبيله -  687

 20327   برقم    20190325:  تاريخ ، 4490  2022/11/4          حتى سارى-ج  الطرانيسى محمد السيد السيد -  688

 16938   برقم    20190325:  تاريخ ، 4479  2022/8/8        حتى سارى-ج  المنزالوى محمود سمير نسمه -  689

 1784   برقم    20190325:  تاريخ ، 4474  2022/10/16حتى سارى  بشاره سعد عياد ايمن -  690

 3692   برقم    20190325:  تاريخ ، 4495  2018/9/28          حتى سارى-ج  احمد سيد احمد كمال محمود -  691

 3692   برقم    20190325:  تاريخ ، 4496  2023/9/27          حتى سارى-ج  احمد سيد احمد كمال محمود -  692

 4270   برقم    20190325:  تاريخ ، 4487  2024/1/27حتى سارى  حسونه محمد محمد محمد -  693

 16751   برقم    20190325:  تاريخ ، 4510  2022/8/1        حتى سارى-ج  عبده ابراهيم محمد نيفين -  694

   برقم    20190325:  تاريخ ، 4480  2023/5/27        حتى سارى-ج  احمد الرحمن عبد الحليم عبد الماس -  695

30004 

 26868   برقم    20190325:  تاريخ ، 4489  2023/3/25          حتى سارى-ج  كامل احمد احمد اسالم -  696

 24827   برقم    20190325:  تاريخ ، 4506  2023/2/25حتى سارى  حسن مرسى مصطفى محمد -  697

 29786   برقم    20190325:  تاريخ ، 4499  2023/5/18 حتي ساري 2018/5/18 -ج  رزق احمد سعد وائل -  698

 26657   برقم    20190325:  تاريخ ، 4488  2023/3/23           حتى سارى-ج  رضوان محمد السيد نصر -  699
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 18765   برقم    20190325:  تاريخ ، 4504  2022/10/1حتى سارى  سالمه ابو على مصطفى احمد -  701

 4098   برقم    20190325:  تاريخ ، 4475  2023/12/23حتى سارى  المصري عوض سعد وفاء -  702

    20190326:  تاريخ ، 4550  2023/05/14               حتى سارى-ج  الرحمن عبد الرحمن عبد سامى ايمان -  703

 29579   برقم

 25249   برقم    20190326:  تاريخ ، 4520  2023/3/10حتى سارى  الصواف السيد مصطفى ابتسام -  704

 3665   برقم    20190326:  تاريخ ، 4554  2023/9/20حتى سارى  الرحمن عبد على السيد محمد -  705

   برقم    20190326:  تاريخ ، 4562  2023/03/26             حتى سارى-ج  ابوالعال احمد محمد عادل محمد شروق -  706

27015 

   برقم    20190326:  تاريخ ، 4561  2022/5/29          حتى سارى-ج  الجوهرى محمد محمود على محمد -  707

14127 

 31086   برقم    20190326:  تاريخ ، 4525  2023/11/23 حتى سارى-ج  الحمامى حسن السعيد حسنى -  708

 18077   برقم    20190326:  تاريخ ، 4529  2022/9/15     حتى سارى-ج  يوسف اسماعيل محمد ياسمين -  709

 26317   برقم    20190326:  تاريخ ، 4517  3/20//2023           حتى سارى-ج  على حسن محمود عايده -  710

   برقم    20190326:  تاريخ ، 4549  2023/03/24             حتى سارى-ج  الشيخ مرسى حلمى محمد سلوى -  711

26681 

    20190326:  تاريخ ، 4557  2022/12/12           حتى سارى-ج  مخاريطه محمد الوهاب عبد محمد فاطمه -  712

 22015   برقم

 28854   برقم    20190326:  تاريخ ، 4535  2023/4/20        حتى سارى-ج  جرجس كامل ابراهيم هدى -  713

   برقم    20190326:  تاريخ ، 4537  2022/09/02                    حتى سارى-ج  على الغنى عبد على فؤاد على -  714

17537 

 18523   برقم    20190326:  تاريخ ، 4518  2022/9/24        حتى سارى-ج  البالسى محمد طاهر حنان -  715

 20020   برقم    20190326:  تاريخ ، 4524  2022/10/29حتى سارى  كذلك احمد محمد هناء -  716

 20249   برقم    20190326:  تاريخ ، 4527  2022/11/3           حتى سارى-ج  حسن احمد احمد فاتن -  717

   برقم    20190326:  تاريخ ، 4558  2023/4/17            حتى سارى-ج  يوسف هللا عبد الفتاح عبد محمد سعيد -  718

28619 

 3567   برقم    20190326:  تاريخ ، 4563  2023/8/29حتى سارى  المستعملة االخشاب لتجارة الغندور مكتب -  719

   برقم    20190326:  تاريخ ، 4563  2023/8/29حتى سارى  االخشاب لتجارة الغندور/  الى التجارى االسم تعديل -  720
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 17285   برقم    20190326:  تاريخ ، 4253  2022/8/26حتى سارى  المصرى محمد ابراهيم عال -  723

   برقم    20190326:  تاريخ ، 4536  2022/09/30                 حتى سارى-ج  البحيرى السيد احمد السيد رانيا -  724

18622 

   برقم    20190326:  تاريخ ، 4539  2023/05/07             حتى سارى-ج  الشوه محمد محمد محمد فتحيه -  725

29010 

 17286   برقم    20190326:  تاريخ ، 4526  2022/8/26          حتى سارى-ج  اسماعيل سالمة فتحى سيد -  726

 28989   برقم    20190326:  تاريخ ، 4540  2023/05/07              حتى سارى-ج  عياده مسعد مصطفى سعاد -  727

   برقم    20190326:  تاريخ ، 4538  2023/04/08             حتى سارى-ج  محمود السيد العربى السيد محمد -  728

27627 

 22348   برقم    20190326:  تاريخ ، 4532  2022/12/22         حتى سارى-ج  شطا محمد حسن السيد اعتماد -  729

 25719   برقم    20190326:  تاريخ ، 4541  2023/3/13  حتى سارى-ج  بيومى جميل صبرى احمد -  730

   برقم    20190326:  تاريخ ، 4528  2023/3/23         حتى سارى-ج  جمعه ابو محمد مرسى محمد صابرين -  731

26597 

 27928   برقم    20190326:  تاريخ ، 4553  2023/4/10حتى سارى  نجم ابراهيم محمد فهمى اسالم -  732

   برقم    20190326:  تاريخ ، 4552  2023/02/11              حتى سارى-ج  محمد حسن فهمى حسن ايمان -  733

25322 

 22116   برقم    20190326:  تاريخ ، 4559  2022/12/16     حتى سارى-ج  سالمه كريم محمد جمال محمد -  734

   برقم    20190327:  تاريخ ، 4594  2023/2/19 حتي ساري 2018/2/19 - ج  النمل محمد محمود صفاء -  735
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 23117   برقم    20190327:  تاريخ ، 4575  2023/1/5         حتى سارى-ج  رمضان احمد محمد عادل -  736

   برقم    20190327:  تاريخ ، 4601  2023/02/26              حتى سارى-ج  الجواد عبد على محمد هللا عبد -  737

24981 

   برقم    20190327:  تاريخ ، 4572  2022/12/23              حتى سارى-ج  ابراهيم السيد محمد ابراهيم محمد -  738
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 4772   برقم    20190327:  تاريخ ، 4600  2024/04/20              حتى سارى-ج  محمود عثمان هللا عبد نعمه -  739

 12853   برقم    20190327:  تاريخ ، 4579  2022/2/8          حتى سارى-ج  السيد ابراهيم سالمة رأفت -  740

   برقم    20190327:  تاريخ ، 4569  2024/03/02                حتى سارى-ج  زهعجي السيد السعيد ابراهيم -  741

4506 

 27479   برقم    20190327:  تاريخ ، 4576  2023/4/6حتى سارى  يونس على بدوى احمد الناصر عبد هدى -  742

   برقم    20190327:  تاريخ ، 4571  2023/1/20        حتى سارى-ج  الفتاح عبد العال عبد العال عبد عبير -  743
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 3529   برقم    20190327:  تاريخ ، 4585  2020/1/11حتى سارى  محمد عبده السيد امال -  745

   برقم    20190327:  تاريخ ، 4570  2024/3/2 حتي ساري 2019/3/2 - ج  خليل الرحمن عبد اسامة محمد -  746
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 3529   برقم    20190327:  تاريخ ، 4584  2023/8/23حتى سارى  محمد عبده السيد امال -  747

   برقم    20190327:  تاريخ ، 4602  2021/12/5 حتي ساري 2016/12/5 - ج  الشخطور على السعيد السيد -  748
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 22762   برقم    20190327:  تاريخ ، 4577  2022/12/29حتى سارى  شطا محمد حسن السيد سلوى -  749

   برقم    20190327:  تاريخ ، 4591  2023/6/11 حتي ساري 2018/6/11 - ج  الزينى الفتاح عبد ماهر وسام -  750
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:  تاريخ ، 4582  2022/06/12                حتى سارى-ج  االطرش السيد العال عبد الخضرى محمد مصطفى -  751

 14641   برقم    20190327

   برقم    20190327:  تاريخ ، 4603  2023/3/9 حتي ساري 2018/3/9 - ج  البسطى غريب محمود محمد اسماء -  752

2633 

 25242   برقم    20190327:  تاريخ ، 4578  2023/3/10حتى سارى  زغلول احمد على فاطمه -  753

 28586   برقم    20190327:  تاريخ ، 4583  2023/4/16         حتى سارى-ج  الرحمن عبد محمد السيد حنان -  754

 15782   برقم    20190327:  تاريخ ، 4587  2022/07/11               حتى سارى-ج  احمد توفيق محمود تهانى -  755

 31353   برقم    20190328:  تاريخ ، 4615  2024/1/8      حتى سارى-ج  الحمامصى محمد احمد محمد -  756

 29644   برقم    20190328:  تاريخ ، 4638  2023/5/15 حتى سارى-ج  جعفر على احمد ابراهيم محمد -  757

 18018   برقم    20190328:  تاريخ ، 4632  2022/9/15 حتى سارى-ج  حسن الحميد عبد محمد اسامه -  758

   برقم    20190328:  تاريخ ، 4610  2022/10/13 حتي ساري 2017/10/13 - ج  السيسى احمد فهمى السيد السيد -  759
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 15347   برقم    20190328:  تاريخ ، 4622  2022/7/4        حتى سارى-ج  على محمد حسن الحسينى محمد -  760

 16836   برقم    20190328:  تاريخ ، 4623  2022/8/6 حتى سارى-ج  المغربى حسن درويش فاروق عبده -  761

 23515   برقم    20190328:  تاريخ ، 4611  2023/1/16حتى سارى  منتصر محمد السيد فاطمه -  762

 29873   برقم    20190328:  تاريخ ، 4635  2023/5/20        حتى سارى-ج  الشامى السيد فوزى محمد -  763

 26672   برقم    20190328:  تاريخ ، 4614  2023/3/24  حتى سارى-ج  الحداد محمود هللا عبد محمد -  764

 28150   برقم    20190328:  تاريخ ، 4619  2023/4/14         حتى سارى-ج  العتبانى السيد فاروق جيهان -  765

 3662   برقم    20190328:  تاريخ ، 4633  2023/9/20 حتى سارى-ج  سعيد ابراهيم عبده السيد -  766

 27897   برقم    20190328:  تاريخ ، 4629  2023/4/10         حتى سارى-ج  مندور السيد احمد احمد ليلى -  767

 22567   برقم    20190328:  تاريخ ، 4628  2022/12/25         حتى سارى-ج  محمد حسين محمد ناهد -  768
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