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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االستيراد عن 39959 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود السيد محمد احمد احمد -  1

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

 العرب - زغلول سعد شارع الشرق برج الخامس الدور 9 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 39945 برقم 20190408 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطيف عبد الفتاح عبد عبده محمد -  2

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

 5 رقم االداريه الوحده والتعليم التربيه مديريه امام A 2 منطقه 62 رقم قطعه بالزا بورسعيد

 39930 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمره ابو الحميد عبد محمود السيد ابراهيم -  3

 وعدلى عزت شارع:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عن

 2 رقم شقه االول الدور

 فى االستيراد عن 39937 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السيد سعد اسالم -  4

 حجرة ناصر مساكن 33 عقار:  بجهة ، 6موعهالمج من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 1 بالشقة

 المقاوالت عن 39990 برقم 20190416 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزينى السيد محسوب محمد -  5

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

 العرب - والنيل على محمد شارع الصفوه برج العاشر الدور 29 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 عن 40023 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد الباسط عبد محمد حسنه -  6

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

 أ 187 رقم محل الزهراء منطقه: 

 عن 40043 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليم عبد الحليم عبد هللا عبد ايمان -  7

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

 الزهور - قبضايا مساكن ب 25 رقم عماره 3 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 ماعدا) االستيراد عن 40069 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السيد سعد محمد -  8

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

 المناخ - ناصر مساكن 33 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره: 

 االستيراد عن 39965 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم سليمان المحمدى السعيد -  9

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

 2 رقم محل الزهراء فاطمه منطقه 26 رقم

 االستيراد عن 39947 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حكيم شهدى ميشيل ارسانى -  10

 على محمد ابراج 19 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 217 رقم محل

 عن 39927 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القطان رمضان الدين على شريهان -  11

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

 الزهور - التكاليف منخفض الوليد بن خالد مساكن ب 68 عماره 19 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات
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 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس العزيز عبد المحسن عبد المحسن عبد -  12

 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد ماركت سوبر عن 39921

 8 رقم محل جبلال امل مساكن 3 رقم عمارة الزهور:  بجهة ،

 عن 39979 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على السيد صالح الرحمن عبد -  13

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

 18 رقم شقه العزيز عبد بن عمر مساكن

 عن 40003 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاويش مصطفى محمد هدى -  14

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

 المناخ - الجديده الحريه مساكن 126 رقم عماه 16 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40018 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين المجيد عبد الرازق عبد ايمان -  15

 ، المستعملة المالبس واستيراد6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 19 بالشقة حجرة الصفا مساكن 61 عقار:  بجهة

 البالى العاب عن 40033 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي علي بديع زينب -  16

 بالعقار محل الرشيد وهارون عنتر حاره 3 رقم العقار:  بجهة ، االنترنت عدا فيما وكمبيوتر استيشن

 عن 40061 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طنطاوى ابوزيد الغنى عبد السيد عبير -  17

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

 ببورفؤاد اللواء عماره الخامس الدور 502 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، والتصدير( والورادات

 تجاره عن 39944 برقم 20190408 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد صابر بالل اسالم -  18

 شرقال - وطنطا الجمهوريه شارع 50 الجمل برج 1 رقم محل:  بجهة ، وشنط واحذيه جاهزه مالبس

 مقاوالت عن 39919 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي عبدالعال محمد صبري -  19

 المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و عموميه

 4 رقم بلوك 55 رقم محل الزهراء فاطمه منطقه:  بجهة ، المستعمله

 عن 39984 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جراده ابو مصطفى نبيل بديعه -  20

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

 1 رقم محل رباح بن بالل مساكن 71 رقم عماره -الزهور: 

 االستيراد عن 40007 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباقى عبد طه محمد مروه -  21

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

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 69 عقار 17 شقه:  بجهة

 فيما االستيراد عن 39999 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم احمد محمد السيد -  22

 الدور تمليك السالم 42 رقم عماره:  بجهة ، كلذل المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا

 3 رقم بالشقه حجره االرضى

 االستيراد عن 40019 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السروى سعد محمد مى -  23

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

 الضواحى - مبارك حى هـ مدخل 10 عقار التاسع الدور 35 بالشقه حجره:  بجهة

 ميكانيكى عن 40044 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر احمد جعفر نبيل نسرين -  24

 الضواحى - الزهراء فاطمه حرفيين منطقه 5 رقم بلوك 154 رقم محل:  بجهة ، سيارات

 عن 40049 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد المنعم عبد السمان عيشه -  25

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

 الضواحى - زمزم مساكن 164 رقم عقار 21 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات
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 عن 40063 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الباز سعد عبدالسالم محمد -  26

 حظيره- االخضر الجنوب جمعيه ارض والده ملك-الجنوب:  بجهة ، الماشيه لتربيه حظيره

 39954 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان قطب فوزى محمد ناصر فوزى -  27

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

 202 رقم شقه الجوهره مساكن 44 رقم عماره:  بجهة

 عن 39946 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد الحجاج ابو احمد عمرو -  28

 الفرعيه البوابه بجوار محل 12 شارع تنظيم 125/8 رقم عقار:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 مقاوالت عن 39905 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور يوسف يوسف احمد -  29

 الشرق - والظاهر قالوون شارع 17 رقم عقار االول الدور 3 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، عامه

 عن 39903 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شداد عطيه محمد حامد محمد هانى -  30

 7 محل الطائف شارع وتنظيم مدن 8 عقار:  بجهة ، المحمول وصيانه واكسسواراته ومستلزماته محمول بيع

 عن 39972 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطا ابو شلبى العطا ابو نجيب -  31

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

 علوى االول بالدور شقة الجنوب البقر بحر مصرف260

 عن 40015 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر ابو صديق العربى السيد على -  32

 الحياه برج 2 عقار:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 2 محل السواحل قشالق

 ، حداده ورشه عن 40025 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيه عبده السيد ساميه -  33

 الضواحى - الزهراء فاطمه حرفيين منطقه 16 رقم محل:  بجهة

 دوكو عن 39949 برقم 20190409 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العصفوري يوسف يوسف طارق -  34

 97 رقم محل الزهراء فاطمه منطقه:  بجهة ، سيارات

 عن 39968 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجابر عبد عقيله جمعه اسماء -  35

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

 الزهور - المناصره مساكن 12 رقم عماره 8 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 39988 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح على السالم عبد السيد -  36

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

 المناخ - اللنش مساكن 3 رقم عقار 6 رقم محل:  بجهة ، والكهربائيه المنزليه االجهزه وتجاره

 االستيراد عن 39901 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى محمود يوسف سحر -  37

 مدخل الصفا عماره الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 5 رقم بالشقة حجرة االول الدور الزهور تعاونيات 2

 عن 39994 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العليدى محمد الحق عبد محمد -  38

 ج مدخل1 عمارة:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 85 بالشقة حجرة السابع الدور الصديق بكر ابو مساكن

 عن 39998 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبيح حموده مصطفى مصطفى -  39

 108 رقم محل- ببورفؤاد الصديق بكر ابو الخليفه مساكن 6 رقم عماره:  بجهة ، ومشروبات ماكوالت وتناول وبيع تحضير

 االستيراد عن 40008 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  مصطفى السعيد رشاد هدى -  40

 زمزم مساكن 49 رقم عمارة:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 8 رقم بالشقة حجرة االول الدور
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 بيع عن 35244 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر محمد السالم عبد يحى احمد -  41

 العرب - العزب ارض المعلمين مساكن سوريا شارع 2 رقم عماره 18 رقم محل:  بجهة ، فضه اكسسوارات

 بيع عن 35244 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر محمد السالم عبد يحى احمد -  42

 العرب 16 بالشقة حجرة يوليو 23 ش وتنظيم مدن جديده ب 98 رقم عقار:  بجهة ، فضه اكسسوارات

 عن 40035 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين الدين سعد النحاس ناديه -  43

 7 رقم بالشقه حجره الثامنه المنطقه 6 رقم عماره:  بجهة ، والمستعمله الجاهزه المالبس استيراد

 سوبر عن 40045 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صفا شلبى محمد الدين جمال -  44

 بورفؤاد - االول المشروع المالبس صناع مساكن أ مدخل 4 رقم محل:  بجهة ، مستندات وتصوير ماركت

 االستيراد عن 40054 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد حسن يحى منى -  45

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

 الزهور - الجيزه تعاونيات 1 مدخل دمشق عماره 27 بالشقه حجره:  بجهة

 بيع عن 39933 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الترجمان احمد لطفى محمد سامى -  46

 المناخ - 99و نبيه شارع 97 عقار محل:  بجهة ، الموبايل خدمات وتجاره

 االستيراد عن 39934 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سند حمزه الهادى عبد امانى -  47

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

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 13 رقم عماره 16 رقم شقه:  بجهة

 االستيراد عن 39923 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عطيه سيد عطيه -  48

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

 9 رقم شقه العاص بن عمرو مساكن أ 55 رقم عماره الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس استيراد

 عن 39911 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لواش ابراهيم محمد طارق هللا هبه -  49

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

 4 رقم بالشقه حجره الحريه مساكن 26 رقم عماره المناخ:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 بضائع بيع عن 39991 برقم 20190416 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  همام محمد احمد اسامه -  50

 أ98 بالعقار محل االسراء منطقة الضواحي:  بجهة ، مستورده

 االستيراد عن 40002 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكى المجد ابو فوزى محمد -  51

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

 شقه- العلوى االول الدور بالقابوطى التسمين بلوك 50 رقم

 عن 40020 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدرانى السيد محمد حسن ساره -  52

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

 الضواحى - الخريجين شباب مساكن 81 رقم عماره االرضى الدور 101 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40027 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخنانى احمد احمد نجيب انجى -  53

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

 3 رقم شقه االرضى الدور الشمسيه الطاقه

 عن 40032 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السنباطى السيد محمد شاهيناز -  54

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

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 191 رقم عماره 21 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 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

 كافيه عن 39948 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البغدادى محمد محمد محمد احمد -  55

 بلوك 78 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و

 4و3 محلين القابوطى- التسمين

 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين على ابراهيم ابراهيم اسماعيل محمد -  56

 19 المجموعة ماعدا) االستيراد البترول انابيبو الصهاريج وصيانة المعادن ودهان ترميل واعمال بحريه اعمال عن 39940

 22 رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة

 الزهور - وحده 5000 ال مساكن 10 رقم عمارة االخير الدور

 تسمين عن 39973 برقم 20190414 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد محمد صالح احمد -  57

- االولى الزراعه بورسعيد الجنوب- العبور جمعيه 4 رقم قطعه 5 رقم بلوك- الجنوب:  بجهة ، زراعى واستصالح الماشيه  وتربيه

 ج حوش

 سوبر عن 40073 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تاودرس عوض عياد سامى -  58

 المناخ - السابعه المنطقه 37 عماره 4 رقم محل:  بجهة ، ماركت

 فى االستيراد عن 39989 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرابى حسن على حسن -  59

 مساكن 57 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 104 رقم الشقة الجوهرة

 تجاره عن 39993 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشعش احمد عبده فوزى محمد -  60

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و الكهربائيه االدوات

 المناخ - االلى الحاسب ابراج  كراويه شركه 2 رقم برج 5 رقم محل:  بجهة ،( والورادات الصادرات على

 بيع عن 40006 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد علي االمام رزق االمام -  61

 ب7 محل االلي الحاسب معهد شرق 1 رقم عقار المناخ:  بجهة ، االلبان تجاتمن

 عن 39967 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد التابعي صابر محمد اكرام -  62

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

 21 رقم شقه-الجبانات خلف التعاونيات جمعيه مساكن

 ، كافيتريا عن 39955 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم العبادى غانم طارق -  63

 1 رقم بلوك 33 رقم محل الزهراء فاطمه حرفيين:  بجهة

 االستيراد عن 39920 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد محمود حنان -  64

 مساكن 14 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 18 رقم بالشقه حجره الجبل ارض

 تجاره عن 40011 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالسالم محمد احمد -  65

 64 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما واالستيراد البقاله

 بالعقار محل والمنصوره كسرى شارع

 ورشه عن 40021 برقم 20190422 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم طه محمد -  66

 رقم بلوك:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و يدوى الوميتال

 105 رقم ورشه الحرفييين منطقه 5

 عن 40046 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمنودى السيد حمدم محمد رضا -  67

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

 الضواحى - خديجه السيده مساكن 37 رقم عماره الرابع الدور 19 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 40050 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم احمد السيد محمد السيد ايه -  68

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

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 34 عماره 18 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40065 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد الدين حسام يوسف -  69

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

 1 رقم شقه- الزهور تعاونيات 2 رقم مدخل الترمزى

 االستيراد عن 39963 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى ابراهيم حسنى يوسف -  70

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

 المناخ - الثامنه المنطقه 59 عقار 6 شقه:  بجهة

 تجاره عن 39953 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدرالدين ابوالفتح محمد كمال -  71

 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما تيراداالس و جاهزه مالبس

 3 رقم محل والشرقيه المنيا شارع وتنظيم مدن 42

 عن 39957 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحماحمى حسن السيد عزت سعاد -  72

 عماره 2 مدخل- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 2 رقم شقه االرضى الدور الزهور تعاونيات الهدى

 عن 39942 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوان عوض محمد ممدوح اميره -  73

 المنتجات وتوزيع والتصدير لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 154 رقم محل ببورفؤاد على محمد ابراج 45 رقم عماره:  بجهة ، بالعموله

 عن 39925 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان احمد ابراهيم احمد لينا -  74

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

 9 رقم بالشقه حجره الصفوه مساكن

 عن 39928 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه خليل حسن محمود مهجه -  75

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

 6 رقم بالشقه حجره الثانى الدور ببورفؤاد الوطنى الحزب مساكن 61 رقم عماره: 

 االستيراد عن 39912 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نويصر محمد السعيد ماجده -  76

 الطاقه 55 رقم عقار-الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 8 رقم بالشقه حجره- طالب ابى بن على الشمسيه

 االستيراد عن 39907 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد مسعد السيد انتصار -  77

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

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 55 رقم عماره 19 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 توريد عن 40030 برقم 20190423 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غراب محمد مصطفى محمد -  78

 الشرق - الجولف ارض الزهراء برج 12 عماره 501 بالشقه حجره:  بجهة ، غذائيه ومواد بالداخل عماله

 واالستيراد بقاله عن 40028 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربه عبد احمد مريم -  79

 مساكن 83 رقم عقار -الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 12 رقم محل الجبانات خلف المدينه شباب

 40067 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الحميد بدع الدين سراج فؤاد محمد -  80

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

 3 رقم بالشقه حجره االول الدور اكتوبر 6 مساكن



 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

 39961 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادى عبد عبدالحميد عبدالهادي حسين -  81

 معسكر ب 1 عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عن

 5 رقم بالشقه حجره االول الدور الطبيعى العالج خلف السالم

 عن 39958 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العليم عبد احمد المنعم عبد محمود -  82

 حى مشروع 9 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 5 رقم محل الثالثه المرحله النور

 عن 39943 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القطان رمضان الدين على امل -  83

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

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 62 رقم عماره 9 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 39935 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسكندر صادق عدلى شرين -  84

 الحريه مساكن 145 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 22 رقم بالشقه حجره الجديده

 بيع عن 39932 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باسيليوس غطاس موريس اشرف -  85

 كشك وبنما الهادى عبد شارع:  بجهة ، وحلوى سجائر

 االستيراد عن 39931 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على حسن سيد حسن -  86

 35 عماره شرق السابعه المنطقه:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 5 رقم محل

 االستيراد عن 39908 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد مسعد السيد عبير -  87

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

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن ب 41 عماره 19 بالشقه حجره:  بجهة

 االستيراد عن 39971 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجا ابو صالح شعبان غاده -  88

 السيده مساكن 29 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 19 رقم شقه خديجه

 سوبر عن 39982 برقم 20190415 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغفار عبد محمد حسن شيماء -  89

 رقم عمارة:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد ماركت

 2 رقم محل ديسمبر 23 مساكن 8

 عن 40001 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، همال رأس ، فرد تاجر ،  الرودى احمد عاشور محمود محمود -  90

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

 شقه- الثانى الدور بالقابوطى التسمين بلوك 50 رقم عقار: 

 عن 40029 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حفني شحاته رمزي السيد -  91

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

 1 رقم بالشقه حجره الجرابعه ىمنطقه

 االستيراد عن 40038 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد محمد الهام -  92

 نفيسه السيده مساكن 76 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 3 رقم شقه

 بيع عن 40053 برقم 20190428 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد مصطفى يوسف حسين -  93

 2 محل ارضى دور والجبرتى الجمهورية شارع60 عمارة:  بجهة ، منزليه وادوات منزلية وتحف كريستال نجف



 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 40052 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السويركي عبدالرحمن عبدالسالم حسن -  94

 رقم بلوك 51 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 بالعقار شقه العلوى الثالث الدور القابوطى 17

 عن 40059 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنى عبد مرسى محمد مروه -  95

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

 19 رقم بالشقه حجره وحده 5000ال مساكن

 عن 40066 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على العزيز عبد فوزى دعاء -  96

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

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 9 عقار 12 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 39939 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السحلول محمد السيد عبده محمد -  97

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

 1 رقم شقه بروتكس ابراج المستقبل برج 73 رقم عقار:  بجهة ، ومشروبات غذائيه مواد وتوريدات

 تجاره عن 844 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيات عبده محمد العربى زينب -  98

 الضواحى قسم - الزهراء مساكن - 128 عمارة 2 رقم محل:  بجهة ، الجاهزه المالبس

 تجاره عن 844 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيات عبده محمد العربى زينب -  99

 الزهور حي - النزهه ابراج 3 رقم عماره 3 رقم محل:  بجهة ، الجاهزه المالبس

 تجاره عن 39936 برقم 20190407 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود مؤنس محروس فايز -  100

 ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 جموعهالم عدا فيما االستيراد و مستعمله سيارات غيار قطع

 244 رقم محل الزهراء فاطمه 10 رقم بلوك:  بجهة

 39910 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الحسينى صابر محمد الرحمن عبد -  101

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

 23 رقم بالشقه حجره الحريه شمال استكمال مساكن

 وتقديم تجهيز عن 39976 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على شاذلى ندا -  102

 4 رقم محل النورس قريه مكرر 26/32 رقم عقار- الجنوب:  بجهة ،( كافتيريا) والمشروبات الماكوالت انواع جميع

 عن 40000 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التواب عبد الصمد عبد عادل رانيا -  103

 182 عماره 14 رقم شقه:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 الزهور - وحده 5000ال مساكن

 تجاره عن 37347 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم مسعد محمد فاطمه -  104

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

 المناخ - تعمير 2 مساكن التاميم شارع 2 رقم عقار 1 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 تجاره عن 37347 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم مسعد محمد فاطمه -  105

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

 الشرق - زغلول سعد شارع اليمامه برج 64/80 بالعقار 9 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 40016 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هريدى الوهاب عبد حسن محمد انعام -  106

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

 3 رقم بالشقة حجرة االول الدور زغلول وسعد المشرق شارع

 االستيراد عن 40022 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران احمد مسعد منى -  107

 مساكن أ 92 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 9 رقم بالشقه حجره العزيز عبد بن عمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 40060 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سحلول ابراهيم الفتاح عبد اسامه -  108

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

 المناخ 4 ونمره الورشه شارع 18 رقم بالعقار محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40062 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمدين العال عبد احمد ممدوح -  109

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

 الرباط نادى امام 12 بالشقه حجره:  بجهة ، والتصدير المسنعمله والمالبس المستعمله السيارات غيار قطع واستيراد( والورادات

 الزهور - التكاليف منخفض الخطاب بن عمر مساكن ب مدخل 30 عماره

 عن 39964 برقم 20190411 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى على السالم عبد السعيد -  110

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

 الشرق - البحريه ارض تقسيم الطائف برج 3 محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 برقم 20190410 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موافى محمد مصطفى اسامه الرحمن عبد -  111

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن 39956

 بورفؤاد - اكتوبر شباب مساكن ج مدخل مكه عماره 16 بالشقه حجره:  بجهة ، العامه المقاوالت(  والورادات الصادرات

 عن 39950 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القطان رمضان الدين ىعل نعيمه -  112

 مساكن 98 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 11 رقم شقه االسراء

 االستيراد عن 39941 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جالدى زكى سعيد كريم -  113

 تقسيم مشروع 21/19 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما

 705 رقم بالشقه حجره السادس الدور- الخليلى خان

 عن 39913 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جميعه ابو مصطفى محمد نظيره -  114

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

 12 رقم شقة منخفض الخطاب بن عمر مساكن 25

 عن 39906 برقم 20190402 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد فهمى ابراهيم ياسمين -  115

 عوايد 47 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 2 رقم بالشقه حجره الثانى الدور الشرقاوى وحاره االنصار شارع وتنظيم

 عن 39980 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر السيد علي محمد هشام -  116

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

 17 شقه العاص بن عمر مساكن ب 61 عماره الزهور:  بجهة ،( والورادات

 عن 40036 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمايمى حسن على محمود فاطمه -  117

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و حلويات مستلزمات بيع

 الزهور تعاونيات االندلس عماره 9 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 40056 برقم 20190428 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحواوشي سعد الصاوي محمد عيسي -  118

 االرضى الدور والجيش عارف السالم عبد شارع 16 رقم عماره الممر نهايه:  بجهة ، سفن ومخلفات وانشاءات مقاوالت عن

 1 رقم غرفه

 و ماركت سوبر عن 40057 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفار على سعد وليد -  119

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

 العرب - الكويت حى 73 عقار 4 محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 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

 االستيراد عن 40047 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جعفر علي عبدالقادر اماني -  120

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

 4 رقم محل 13 رقم عماره الكويت حى

 تجاره عن 39922 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسليمه السيد ابراهيم عرفه -  121

 عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 جموعهالم عدا فيما االستيراد و المنزليه االدوات

 8 رقم محل ببورفؤاد الوطنى الحزب مساكن 38 رقم

 سوبر عن 40074 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد محمد امنه -  122

 21 رقم محل على محمد ابراج الجديد السوق بورفؤاد:  بجهة ، ماركت

 عن 40005 برقم 20190417 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار مهران السيد امين ساره -  123

 مساكن 6 عماره المناخ:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد(  6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا ما) د االستيرا

 12 بالشقه 2 حجره الحريه

 عن 39996 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن مصطفي جمعه محمد -  124

 2 رقم محل وكسرى الدقهليه شارع 57 رقم عقار:  بجهة ، خفيفه سندوتشات جاهزه ماكوالت وبيع تحضير

 عن 40009 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد العال عبد العال عبد ورده -  125

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

 1 رقم شقه الجيزه تعاونيات 2 مدخل محفوظ نجيب عماره- الزهور: 

 بيع عن 40014 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنوده مجلع وديع فوزى رومانى -  126

 عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و صحيه ادوات

 4 رقم محل االلى الحاسب منطقه 2 رقم

 عن 40026 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القرينى السيد شعبان محمد فوزيه -  127

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

 11 رقم بالشقه حجره الثالث الدور االسكان بنك A2 الخريجين شباب مساكن 31 رقم عماره: 

 االستيراد عن 40042 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد عباس نجوى -  128

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

 الضواحى - ابوعوف مساكن عماره 40ال مساكن 132 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 مطعم عن 40070 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كمالو النبوى السيد سعد السيد -  129

 36 رقم بالعقار محل والسالم صدقى محمود شارع:  بجهة ، بحريه ماكوالت

 فيما االستيراد عن 40051 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللوته احمد عطيات -  130

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

 االول بالدور شقه القابوطى- 11 رقم بلوك واوالده كمالو النبى عبد بملك 66

 االستيراد عن 40055 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شليل محمد السيد السيد -  131

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

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن أ 28 رقم عقار 1 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 39960 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى مصطفى الرشيدى حبيبه -  132

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

 وتنظيم مدن 11/5

 عن 39952 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمان محمود السيد نسرين -  133

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

 13 رقم بالشقه حجره المناهرى برج  99/48 رقم عقار الحريه شارع:  بجهة ، السيارات غيار وقطع المستعمله



 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

 حظيره عن 39926 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربينى محمد يوسف السيد -  134

 الجنوب - الزراعيه الكاب جمعيه يمين الثانيه الزراعيه 140 رقم االرض قطعه على المقامه الحظيره:  بجهة ، الماشيه لتربيه

 عن 39915 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادى عبد حسن عاطف نعمه -  135

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

 الضواحى - نفيسه السيد مساكن 57 رقم عماره علوى الثالث الدور 16 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 39914 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشابورى محمد عطا سعد احمد -  136

:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد ماركت سوبر

 1 رقم محل السويس قناه لهيئة التابع المشتل ارض 306 رقم عمارة

 حظيرة عن 39978 برقم 20190415 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد محمد عوض -  137

 االولى بالزراعة حظيرة الجنوب6 رقم قطعه7 بلوك(  أ)  حوشه الجنوب:  بجهة ، مواشى تربية

 ميكانيكى عن 39983 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر يوسف سعد محمد -  138

 9 بلوك:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد سيارات

 230 محل الزهراء فاطمه حرفيين

 عن 40072 برقم 20190430 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عوض جمعه احمد نعمت -  139

 برج:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و جمركى تخليص

 شاسيه بالرود مكتب كامل ومصطفى الجيش شارع الزهراء

 عن 40024 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللبان على حسن على محمد -  140

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

 الزهور - المدينه شباب مساكن ب 78 عماره االول الدور 8 رقم شقه:  بجهة ، السيارات غيار قطع واستيراد( والورادات

 االستيراد عن 40037 برقم 20190424 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد فوده عبده السيد -  141

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

 المناخ - اللنش مساكن ب 3 رقم عماره 15 رقم شقه:  بجهة

 عن 40058 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد اسماعيل البصير عبد نعمات -  142

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

 الضواحى االسكان بنك - الخريجين شباب 58 رقم عماره 4 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السحراوي محمد اسماعيل الغفار عبد يحي -  143

 المناخ:  بجهة ، المستعمله المالبس د واستيرا(  6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا ما)  االستيراد عن 39951

 23 شقه السابعه المنطقه د حرف عماره

 االستيراد عن 39909 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الحسينى صابر السيد -  144

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

 20 رقم بالشقه حجره

 مكتب عن 39969 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهيبى عطا محمد سهام -  145

 التراخيص على الحصول وبعد(   والمصاحف الدينيه والكتب واالنترنت والمجالت الصحف عدا فيما)  والطباعه والتوزيع للنشر

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

 الزهور تعاونيات 1 مدخل الواحه عماره 2 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 40040 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبالي عبده واصف الوهاب عبد محمد -  146

 13 شقه المروه مساكن 22 عقار الزهور:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 19 المجموعه عدا ما)  االستيراد عن



 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

 االستيراد عن 40041 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده جبر حمدى امال -  147

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

 الزهور - الخريجين شباب مساكن 27 رقم عماره 5 رقم شقه:  بجهة

 االستيراد عن 40064 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرح صالح صالح ياسمين -  148

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

 العرب - السودان شارع أ 6 عماره 5 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد

 عن 39962 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرعى ابراهيم حسنى يوسف براهيما -  149

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

 المناخ - الثامنه المنطقه 59 رقم عماره علوى االول الدور 6 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 تجاره عن 39938 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد حسن محسن احمد -  150

:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و السيارات غيار قطع

 7 رقم محل االسكان بنك مساكن 27 رقم عماره

 االستيراد عن 39917 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى محمد السيد اميره -  151

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

 المناخ - الخامسه المنطقه 1 رقم عماره 4 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 االستيراد عن 40068 برقم 20190430 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاره توفيق وديع سهير -  152

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

 الزهور - المروه مساكن 77 رقم عماره 15 رقم بالشقه 1 رقم حجره:  بجهة

 االستيراد عن 39929 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سليم احمد سميره -  153

 المستعملة المالبس واستيراد6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود والتصديرفى

 103 رقم بالشقة حجرة الجوهرة مساكن 16عمارة الزهور:  بجهة ، المستعملة السيارات غيار وقطع

 عن 39916 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته محمد الغنى عبد محمد -  154

 ،( االنترنت استخدام دون) االفات ومكافحه النبات والمراض والتقاوى والبذور الزراعيه للمنتجات الحشرى بالفحص استشارات

 10 رقم بالشقه حجره ببورفؤاد اكتوبر شباب 5 الدور ب عماره:  بجهة

 39904 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد السعيد الدسوقى ابراهيم ايمان -  155

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

 8 رقم بالشقه حجره الخامسه طقهالمن مساكن 13 رقم عماره المناخ:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 39970 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيومى احمد السيد محمد امانى -  156

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

 302  رقم بالشقه 1 حجره القديم دمياط موقف بجوار النزهه ابراج

 عن 39995 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه السيد جمعه محمد محمد -  157

 المستعملة المالبس واستيراد6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 الصفا ببرج 2 رقم شقة بورفؤاد شباب مساكن 1 مدخل 2 عماره الزهور:  بجهة ، المستعملة السيارات غيار قطع استيراد واستيراد

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاها شهاب السيد زغلول سناء -  1

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  المستعملة المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 39997 برقم 20190417

 - الخريجين شبلب مساكن 19 عماره بالشقه حجره:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 الزهور

 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركائها حسن احمد على اسماء -  2

 القوانين حدود فى االستيراد عن ، 39902 برقم 20190401 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  6المجموعه من 36والفقرة

 وحده5000ال مساكن 123 عقار الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات

 7شقة

 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و االنترنت استخدام دون استيشن بالى  ،  شركة   وشريكه على هريدى على محمد شركه -  3

   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة

 المجموعة ماعدا) االستيراد و االنترنت استخدام دون استيشن بالى عن ، 39981 رقمب 20190415 فى ،قيدت 10000.000

 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19

 العرب - العباسى شياخه وعرابى مختار الغازى شارع 1 وتنظيم مدن 21 رقم عقار 1

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و حريمى كوافير  ،  شركة   وشركائها محمد ابراهيم حنان -  4

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

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و حريمى كوافير عن ، 40071 برقم 20190430

 قشالق االمل ارض الشاطئ زهراء برج 9 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 المناخ - السواحل

 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و البقاله تجاره  ،  شركة   وشركاها اسماعيل العزيز عبد اسماعيل صديقه -  5

 تجاره عن ، 40004 برقم 20190417 فى ،قيدت 6000.000   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره

 3 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و البقاله

 3 رقم محل االلى الحاسب ابراج

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركائه مصطفى احمد محمد عصام -  6

 برقم 20190414 فى ،قيدت 14500.000   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 ، 39974

 الضواحى - مبارك حى 10 رقم عماره االول الدور ب مدخل 6 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 والساخنه البارده المشروبات لتقديم كافيه  ،  شركة   اسماعيل محمد الرحمن عبد وجمال الخضيرى ابراهيم رضاالسيد شركه -  7

 والساخنه البارده المشروبات لتقديم كافيه عن ، 40012 برقم 20190418 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  والماكوالت

 6و5 ارقام محلين  العرب لحى والتابعين الشاطئ لحديقه القبلى السور:  جهةب ، والماكوالت

 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشريكتها شطا محمد محمود هدى -  8

 القوانين حدود فى االستيراد عن ، 39987 برقم 20190416 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس  6المجموعه من 36والفقرة

 بالشقة حجرة 99و االمين شارع 102 عمارة:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات

 3 رقم

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  والخردوات الجاهزة المالبس بيع  ،  شركة   وشريكتها الصابر صادق صادق ثريا -  9

 122 رقم محل طالب ابى بن على سوق الزهور:  بجهة ، والخردوات الجاهزة المالبس بيع عن ، 39992 برقم 20190416

 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و التصدير   ،  شركة   وشريكها صبح السعيد السيد السعيد شيماء شركه -  10

 لمعدات الهندسى والتصنيع النسيج وادوات معدات وتوريد التجاريه والتوكيالت لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره

 عدا فيما االستيراد و التصدير عن ، 40034 برقم 20190423 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  النسيج وادوات

 النسيج وادوات معدات وتوريد التجاريه والتوكيالت لذلك المنظمه وائحوالل للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه



 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

- د الموده برج عشر الحادى الدور مصر نهضه شارع أ/21 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، النسيج وادوات لمعدات الهندسى والتصنيع

 2 رقم شقه

   مالها ،رأس  لغات دورات وتنظيم دورات تنميه دورات تنظيم  ،  شركة   وشركائها البلتاجى سليم رويدا شركه -  11

 2 شقه:  بجهة ، لغات دورات وتنظيم دورات تنميه دورات تنظيم عن ، 39986 برقم 20190416 فى ،قيدت 18000.000

 الشرق - والظاهر العجرودى محفوظ شارع 11 عقار االرضى الدور

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركاها قاسم حسن امانى شركه -  12

 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 40017 برقم 20190421 فى ،قيدت 3000.000   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح

 99و نبيه شارع وتنظيم مدن 89و عوايد 83 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

 شقه- االول الدور

 فيما االستيراد و عجين من وحلوى افرنجى مخبز  ،  شركة   رضوان محمد احمد وحمدى رضوان محمد احمد عالء شركه -  13

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا

 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد و عجين من وحلوى افرنجى مخبز عن ، 40010 برقم 20190418

 مخبز -العزيز عبد بن عمر منطقه 29 رقم قطعه- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاؤها شلبى محمد محمد سعاد -  14

 برقم 20190418 فى ،قيدت 16000.000   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 ، 40013

 ببورفؤاد - الهيئه م المشتل ارض ب مدخل 9 رقم عقار 23 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 20190404 فى ،قيدت 4500.000   مالها ،رأس  ومكتبه بالقومسيون نقل  ،  شركة   وشركاه رخا صابر منصور عمرو -  15

 1 رقم محل الغيطانى بملك 25/11 شارعى:  بجهة ، ومكتبه بالقومسيون نقل عن ، 39924 برقم

 البارده والمشروبات والسريعه الخفيفه الماكوالت لتقديم وكافيه مطعم  ،  شركة   وشركاه الغنى عبد حسين الدين حسام -  16

 وكافيه مطعم عن ، 40039 برقم 20190424 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  للمنازل الماكوالت وتوصيل والساخنه

 احمد شارع 11 رقم عقار:  بجهة ، للمنازل الماكوالت وتوصيل والساخنه البارده والمشروبات والسريعه الخفيفه الماكوالت لتقديم

 3 رقم محل ماهر

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركاه حسن حسنين مصطفى محمد -  17

 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 40048 برقم 20190424 فى ،قيدت 3000.000   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح

 للبترول التعاونيه الجمعيه عماره ج عماره ج مدخل:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

 50 رقم بالشقه حجره الرابع الدور ببورفؤاد

 المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد مستندات وتصوير مكتبه  ،  شركة   وشريكته النبى على الصلى محمد -  18

 عن ، 39975 برقم 20190414 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك

 ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد مستندات وتصوير مكتبه

 2 رقم محل المميز العزيز عبد بن عمر مساكن 100 رقم عماره الزهور:  بجهة

 طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركاه النجار محمد على على على عادل -  19

 عدا فيما االستيراد عن ، 39966 برقم 20190411 فى ،قيدت 12000.000   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح للقوانين

 5000ال مساكن 108 رقم عماره -الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه

 1 رقم بالشقه حجره وحده

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   محمد ابراهيم فكرى محمد فوزيه -  20

 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 40031 برقم 20190423 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح

 حجره الزهور تعاونيات 3 مدخل الفرزدق عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

 9 رقم بالشقه



 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

 التى هاالنشط دون رحالت مكتب  ،  شركة(    محمد محمود محمود ابراهيم ورثه)  وشركائه محمود محمود ابراهيم عالء -  21

 مكتب عن ، 40075 برقم 20190430 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   السيارات وتجاره السياحه وزاره موافقه تتطلب

 - البقر بحر 209 رقم بالملك 3 رقم الملك:  بجهة ، السيارات وتجاره السياحه وزاره موافقه تتطلب التى االنشطه دون رحالت

 بورسعيد جنوب

 واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشريكها سلوى شركه -  22

 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 39977 برقم 20190414 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  لذلك المنظمه

 رقم بالشقه حجره االول الدور البنوك مساكن 3 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

120 

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركاه سالمه ابراهيم سعد مصطفى -  23

   مالها ،رأس  المستعمله السيارات ارغي قطع واستيراد المستعمله المالبس واستيراد والتصدير لذلك المنظمه واللوائح

 طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 39985 برقم 20190415 فى ،قيدت 60000.000

 محالت:  بجهة ، المستعمله السيارات غيار قطع واستيراد المستعمله المالبس واستيراد والتصدير لذلك المنظمه واللوائح للقوانين

 خارجى 22 رقم محل المصرى بالنادى االجتماعى النادى

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   26676:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عالم محمد ابراهيم سميره   - 1

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   34149:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بيومى السعيد عزت على   - 2

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   10340:  برقم قيده سبق  ،  فرد جرتا  ،  المليجى على احمد نيرفين   - 3

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   3545:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشريف مختار مختار جابر محمد   - 4

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   29789:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمود شعبان محمد   - 5

 الشائن صاحب لوفاه شطب

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   33457:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فياض عوض ابراهيم حنان   - 6

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   20612:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف التواب عبد ابراهيم روفان   - 7

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   16741:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشركسى محمد المحسن عبد محمد   - 8

 التجاره العتزاله المحو بامر السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   7468:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عشرى محمد محمود فريد   - 9

 للوفاه التجارى السجل شطب

 تم   20190404 تاريخ وفى ،   9300:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العز ابو الشكور عبد الدسوقى سريه   - 10

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   29234:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشواربى محمد المنعم عبد صالح   - 11

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   27688:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قامش احمد احمد احمد نورا   - 12

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   39855:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المجيد عبد محمد الاله عبد عامر   - 13

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   5533:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد السالم عبد محمد ابراهيم   - 14

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   20939:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحمن عبد ابراهيم السيد امل   - 15

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   34706:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحيم عبد خضر غريب محمد   - 16

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   32096:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليفه محمد محمود نجيه   - 17

 التجاره العتزاله المحو بامر السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   31727:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدالى محمد السيد احمد   - 18

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   20519:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جرجس حكيم شهدي ميشيل   - 19

 الشائن صاحب لوفاه شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   21016:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حموده محمد السيد محمود   - 20

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   27327:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العشرى على على منال   - 21

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   3528:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هريدى على محمود حسنى داليا   - 22

 التجاره العتزاله محو امر وصدر الشطب تم  السجل

 شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   14422:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى محمود السعيد السعيد   - 23

 الشائن صاحب لوفاه شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   22232:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سبطر الغيط ابو منير   - 24

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب

 تم   20190417 تاريخ وفى ،   38255:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحليم عبد سيد المنعم عبد مصطفى   - 25

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو



 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

 شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   39255:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نوفل مصطفى محمد السيد محمد   - 26

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   20597:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عزام حجازى على محمد   - 27

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   4353:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رضوان محمد احمد عالء   - 28

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب

 تم   20190423 تاريخ وفى ،   37008:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رشوان محمود العزيز عبد جالل ايمن   - 29

 التجاره العتزاله الحمو بامر التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   5819:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الساعى حلمى رأفت محمد خالد   - 30

 التجارة العتزاله التجارى السجل بشطب المحو امر صدر  السجل

 شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   34043:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رضوان محمود محمد محمد احمد   - 31

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   3306:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس الحميد عبد طنطاوى محمد   - 32

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190428 تاريخ وفى ،   21512:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مهران احمد مسعد   - 33

 للوفاه التجارى السجل

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   33836:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العاصى رشاد محمد احمد محمد   - 34

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190401 ، تاريخ وفي  39881 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلطان جمعه محمد هويدا -  1

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  37110 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف شحاته عطيه يوسف -  2

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  36206 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى محمد احمد احمد محمد -  3

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  1765 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حميد عمر محمد حلمى احمد -  4

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  33097 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امام محمود محمود احمد -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  15368 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  داود اسماعيل السيد محمد سليمان -  6

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



 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  37566 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قوطه محمد عباس حميده -  7

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  7185 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شنوده فخرى وديع مكرم -  8

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال أسر تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  17591 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسان محمود خلف هبه -  9

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  7053 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عارف ابراهيم فواز احمد -  10

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  37347 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نجم مسعد محمد فاطمه -  11

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  2376 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زاهر عيد محمد محمد مسعد -  12

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  12429 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد زكى السيد كمال -  13

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  31325 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى اللطيف عبد مصطفى محمود -  14

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  7502 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بشير مجدهللا جيد عدلى جون -  15

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

 رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  18067 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى الغنى عبد امين محمد عفاف -  16

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  3974 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على احمد يوسف سمير -  17

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل :  التأشير

 رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  31325 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى اللطيف عبد مصطفى محمود -  18

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  4545 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  درويش محمد لبيب رأفت محمد -  19

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

،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  13576 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجداوى محمد مجاهد سحر -  20

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

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  7318 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدير السيد الدين سعد السعيد اشرف -  21

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  8264 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد محمد وليد -  22

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  24786 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  تادرس حنا نعيم كيرلس -  23

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  10606 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد المنعم عبد الغنى عبد محمد -  24

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



 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  9869 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى درغام عوض فوزى -  25

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  36927 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الريس المجيد عبد الباسط عبد محمد محمود -  26

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   أشيرالـت وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 23413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى عبده سعد منى -  1

 الضواحى الوفاء مساكن 7 رقم عماره 6 رقم بالشقه 1 رقم حجره/  بجعله العنوان تعديل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 37347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم مسعد محمد فاطمه -  2

 تجاره/  بنشاط الشرق - زغلول سعد شارع اليمامه برج 64/80 بالعقار 9 رقم محل/  بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 واالستيراد المالبس

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 39903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شداد عطيه محمد حامد محمد هانى -  3

 7 محل الطائف شارع وتنظيم مدن 8 عقار ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 39904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد السعيد الدسوقى ابراهيم ايمان -  4

 8 رقم بالشقه حجره الخامسه المنطقه مساكن 13 رقم عماره المناخ ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 27425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام اسماعيل حسنى احمد -  5

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 55 رقم عمالره 23  رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 33717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف السيد مسعد محمد -  6

 الضواحى - على محمد ابراج بورتكس 7 عماره الثالث الدور 10 رقم بالشقه حجره/  ليصبح وانالعن تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 4063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار رمضان محرم وحيد محرم -  7

 الزهور قسم العزيز عبد بن عمر أ 32 رقم عماره 14 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 22438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد مصطفى سعد السيد -  8

 الضواحى - زمزم مساكن 2 عقار االخير الدور 21 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 22655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده محمد احمد النبوى الفتاح عبد مديحه -  9

 القابوطى تطوير مشروع4 بلوك31 رقم بالعقار االول بالدور شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 26790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى حسين على حسين سميه -  10

 الضواحى - نفيسه السيده مساكن 95 عماره 6 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 14511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين ابراهيم احمد سمر -  11

 الضواحى قسم على محمد ابراج بورتكس 18 رقم عماره 14 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 24288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوربجى الشافعى احمد فكرت -  12

 الضواحى القابوطى 8 رقم بلوك 20 رقم عماره الرابع بالدور الشقه/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 37347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم مسعد محمد فاطمه -  13

 المناخ - تعمير 2 مساكن التاميم شارع 2 رقم عقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 37347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم مسعد محمد فاطمه -  14

  الشرق - زغلول سعد شارع اليمامه برج 64/80 بالعقار 9 رقم محل  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 39901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى محمود يوسف سحر -  15

 5 رقم بالشقة حجرة االول الدور الزهور تعاونيات 2 مدخل الصفا عماره الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 39906    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد فهمى ابراهيم ياسمين -  16

 2 رقم بالشقه حجره الثانى الدور الشرقاوى وحاره االنصار شارع وتنظيم عوايد 47 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 11872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمامى محمد رجب غريب وليد -  17

 العزيز عبد بن عمر مساكن ب 109 رقم عقار 4 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 39905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور يوسف يوسف احمد -  18

 الشرق - والظاهر قالوون شارع 17 رقم عقار االول الدور 3 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 26319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القشطى جمعه مرسى احمد هبه -  19

 االسكان بنك مساكن 73 رقم عماره االول بالدور 3 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 39907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مسعد السيد انتصار -  20

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 55 رقم عماره 19 رقم بالشقه حجره ،:   رالـتأشي

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 19883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مرسى العدوى ابراهيم مياده -  21

 النور مساكن فريده برج الثانى بالدور 7 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 19883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مرسى العدوى ابراهيم مياده -  22

 النور مساكن فريده برج الثانى بالدور 7 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 39910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحسينى صابر محمد الرحمن عبد -  23

 23 رقم بالشقه حجره الحريه شمال استكمال مساكن 186 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 39911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لواش ابراهيم محمد طارق هللا هبه -  24

  4 رقم بالشقه حجره الحريه مساكن 26 رقم عماره المناخ ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 36242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو السيد مسعد ابراهيم محمود محمد -  25

 الزهور وحده 5000ال مساكن 34 عقار 1 محل - ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 14990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد محمد جابر نعيم -  26

 المناخ - الحريه مساكن 106 عماره 8 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 16064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المنعم عبد النبى دعب رضا -  27

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن أ 91 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 29653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهنساوى على محمد فوزى دنيا -  28

 الداخلى القنال- العزب محكرى مساكن االول بالدور 5 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 39909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحسينى صابر السيد -  29

 20 رقم بالشقه حجره زينب السيده مساكن 24 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 39908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مسعد السيد عبير -  30

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن ب 41 عماره 19 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 29046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرى ابراهيم احمد مرسى -  31

 المناخ قسم البكرى و السواحل شارع 59 عماره 2 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 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 20190403 تاريخ وفي 28099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى حسن على حمدى اسماء -  32

 المناخ - الحريه مساكن 100 رقم عماره 8 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف ، العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 3858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد زكريا احمد سماح -  33

 الزهور قسم- العزيز عبد بن عمر مساكن 4 رقم عقار 4 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 5615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد مسعد محمد -  34

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 28 عماره 10 رقم شقه/   ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 39915    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد حسن عاطف نعمه -  35

 الضواحى - نفيسه السيد مساكن 57 رقم عماره علوى الثالث الدور 16 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 23107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جربوع سليمان ابراهيم نجالء -  36

 القابوطى تطوير 16 رقم قطعه 17 بلوك االول بالدور بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 39914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابورى محمد عطا سعد احمد -  37

 1 رقم محل السويس قناه لهيئة التابع المشتل ارض 306 رقم عمارة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 39916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد الغنى عبد محمد -  38

 10 رقم بالشقه حجره ببورفؤاد اكتوبر شباب 5 الدور ب عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 25925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن يونس على حنان -  39

 الزهور قسم طالب ابى بن على مساكن ب 49 عماره 7 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 21919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد على حسن ممدوح دينا -  40

 الزهور- الخطاب بن عمر مساكن 150 رقم عماره 12 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 25270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد السيد الدين جمال محمد اسالم -  41

 مساكن ب 7 مدخل بورفؤاد زهراء السادس الدور 24 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 بحيرى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 ختاري وفي 39912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويصر محمد السعيد ماجده -  42

 8 رقم بالشقه حجره- طالب ابى بن على الشمسيه الطاقه 55 رقم عقار-الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 20600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميز سليمان سليمان احمد ياسمين -  43

 السواحل قشالق االسراء برج السابع الدور 21 عمارة 15 شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 6904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغى محمد ابراهيم مجدى محمد -  44

 1 رقم محل الخليلى خان تقسيم استالنجراد برج مالك اتحاد 59 رقم قطعه/ الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190403 تاريخ وفي 6904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،====  الناغى معرض/  بجعله التجارى االسم تعديل -  45

 1 رقم محل الخليلى خان تقسيم استالنجراد برج مالك اتحاد 59 رقم قطعه/ الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 16210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد محمد رجب جيهان -  46

 الزهور التعاونيات الجيزة مساكن2 مدخل السيد لطفى عماره 25 شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 39917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى محمد السيد اميره -  47

 المناخ - الخامسه المنطقه 1 رقم عماره 4 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 28371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى طه الدسوقى ابراهيم محمد -  48

 المناخ - الجديده الحريه مساكن 123 رقم عماره 13 رقم الشقه/  ليصبح العنوان تعديل ،  : الـتأشير وصف



 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 20190403 تاريخ وفي 39913    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميعه ابو مصطفى محمد نظيره -  49

 12 رقم شقة منخفض الخطاب بن عمر مساكن 25 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 26610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد ابراهيم المعبود عبد ابراهيم -  50

 القابوطى- اللبانه منطقه 21 رقم عماره 6 رقم بالشقه حجره/ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 26759    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منحر يحيى حمد -  51

 ***بورفؤاد  -  زرمبه هانى شارع 19رقم عمارة-14 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 27286    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود زيد ابو كامل عادل هند -  52

 الزهور - الخريجين شباب مساكن 29 عماره 13 رقم الوحده من حجره/  ليصبح النشاط تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 27985    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان القياس العزيز عبد اشرف -  53

 الزهور - قبضايا مساكن 19 عماره 7 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 4245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج احمد السيد السيد احمد -  54

 حاليا عارف السالم وعبد سابقا ابراهيم شارع وتنظيم مدن 6/1 بالشقة حجره ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس العزيز عبد المحسن عبد لمحسنا عبد -  55

 8 رقم محل الجبل امل مساكن 3 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 38490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد المصيلحى ابراهيم رضا -  56

 الخريجين شباب مساكن 39 رقم عماره االول بالدور 1 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الترجمان احمد لطفى محمد سامى -  57

 المناخ - 99و نبيه شارع 97 عقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمود حنان -  58

 18 رقم بالشقه حجره الجبل ارض مساكن 14 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القدوسى الحى عبد التميمى احمد -  59

 الجنوب - 17 الكيلو 209و208و207 رقم بالقطعه 17 مصرف بورسعيد جنوب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باسيليوس غطاس موريس اشرف -  60

 كشك وبنما الهادى عبد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سند حمزه الهادى عبد امانى -  61

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 13 رقم عماره 16 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 4154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج السعيد النور ابو محمود -  62

 الزهور قسم- طالب ابى بن على مساكن 28 رقم عماره 19 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان احمد ابراهيم احمد لينا -  63

 9 رقم بالشقه حجره الصفوه مساكن 11 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39928    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه خليل حسن محمود مهجه -  64

 6 رقم بالشقه حجره الثانى الدور ببورفؤاد الوطنى الحزب مساكن 61 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 25890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد نبيل محمد -  65

 خديجة السيده مساكن 10 عقار االول الدور 8 شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدالعال محمد صبري -  66

 4 رقم بلوك 55 رقم محل الزهراء فاطمه منطقه ،:   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 20190404 تاريخ وفي 39931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن سيد حسن -  67

 5 رقم محل 35 عماره شرق السابعه المنطقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 28919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق احمد محمود فتحية -  68

 الزهور - التكاليف منخفض قبضايا مساكن ب4 عماره 17  رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 23261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد رضا منال -  69

  الحرفيين منطقه- الجزيره مساكن 22 رقم عماره علوى االول بالدور 7 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 26205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى عبده يوسف رزق فاطمه -  70

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن أ132 رقم عمارة 16 رقم بالشقة 1 رقم حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطان رمضان الدين على شريهان -  71

 الزهور - التكاليف منخفض الوليد بن خالد مساكن ب 68 عماره 19 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 7014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعيه اسماعيل اسماعيل اشرف -  72

  خديجه السيده مساكن 5 رقم عماره 1 رقم بالشقه مكتب/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسكر جمعه عوض التابعى -  73

 الجديد السالم مساكن 102 عمارة الثانى الدور 3 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 24803    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم نصر سالم السيد شمعه -  74

 العباسى شياخه القصير حاره- جديده 10 رقم عماره االرضى بالدور محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسليمه السيد ابراهيم عرفه -  75

 8 رقم محل ببورفؤاد الوطنى الحزب مساكن 38 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سليم احمد سميره -  76

 103 رقم بالشقة حجرة الجوهرة مساكن 16عمارة الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى محمد يوسف السيد -  77

 الجنوب - الزراعيه الكاب جمعيه يمين الثانيه الزراعيه 140 رقم االرض قطعه على المقامه الحظيره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 27911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرسول عبد محمد محمد هاجر -  78

  زمزم مساكن 162 عمارة 13 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 11812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد محمد عطيه -  79

  االلى الحاسب ابراج 1 رقم عمارة 2 رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 1565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيله محمد السعيد محمد -  80

 والتمساح ماهر احمد شارع عوايد 13و مدن 10 رقم عماره البحريه بالجهه 1 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 26730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب ابو احمد عبده سعد سمر -  81

 الزهور طالب ابى بن على منخفض أ 23 عماره 2 بالشقه 2 حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطيه سيد عطيه -  82

 9 رقم شقه العاص بن عمرو مساكن أ 55 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 39930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره ابو الحميد عبد محمود السيد ابراهيم -  83

 2 رقم شقه االول الدور وعدلى عزت شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 39936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود مؤنس محروس فايز -  84

 244 رقم محل الزهراء هفاطم 10 رقم بلوك ،:   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 20190407 تاريخ وفي 30058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته عوض منير جرجس -  85

 المناخ - زينب السيده مساكن 24 عماره 16 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات عبده محمد العربى زينب -  86

 المالبس تجاره)  بنشاط  الزهور حي - النزهه ابراج 3 رقم عماره 3 رقم محل/  بالعنوان آخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 ( الجاهزه

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 16334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالقادر محمد عبدالقادر عبير -  87

  الزهور حى اكتوبر شباب مساكن الشافعى حسين عماره 21 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 39935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر صادق عدلى شرين -  88

 22 رقم بالشقه حجره الجديده الحريه مساكن 145 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 20044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم احمد منال -  89

 الزهور -  الوليد بن خالد مساكن أ 69 عماره 16 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 6088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير محمد محمد الدين صالح -  90

 التعاونيه الجمعيه مساكن بحرى مدخل الصفا عماره االرضى الدور بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 ببورفؤاد - التعليميه بالخدمات للعامليين

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 22369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل حسن محمد خليفه محمد -  91

  واالسكان لبناءا الخريجين شباب وحده1800 مشروع 69 رقم عمارة 13 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 23607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضيرى ابراهيم السيد رضا -  92

  الزهور رباح بن بالل مساكن 81 عماره 2 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 39937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد سعد اسالم -  93

 1 بالشقة حجرة ناصر مساكن 33 عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 39939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحلول محمد السيد عبده محمد -  94

 1 رقم شقه بروتكس ابراج المستقبل برج 73 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 29396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار العظيم عبد المرسى امل -  95

 خديجه السيده مساكن 71 رقم عماره االول بالدور 8 رقم شقه/  ليصبح النشاط تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 1765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد عمر محمد حلمى احمد -  96

 الشرق - حسين والسلطان النهضه شارع الفريبور مبنى مكرر الثالث الدور 326 رقم مكتب/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات عبده محمد العربى زينب -  97

 الزهور حي - النزهه ابراج 3 رقم عماره 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات عبده محمد العربى زينب -  98

 الضواحى قسم - الزهراء مساكن - 128 عمارة 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 39938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد حسن محسن احمد -  99

 7 رقم محل االسكان بنك مساكن 27 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 2283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج التابعى عيد حامد -  100

 قبضايا مساكن ب 3 رقم عماره 12 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 24519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مسعد محمد حنان -  101

 الزهور قسم- وحده 5000ال مساكن 151 رقم عماره 17 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   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

 تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 39940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين على ابراهيم ابراهيم اسماعيل محمد -  102

 الزهور - وحده 5000 ال مساكن 10 رقم عمارة االخير الدور 22 رقم شقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 39941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالدى زكى سعيد كريم -  103

 705 رقم بالشقه حجره السادس الدور- الخليلى خان تقسيم مشروع 21/19 رقم عماره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 17174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضيرى ابراهيم محمد اسالم -  104

 الحريه مساكن 5 رقم عماره 5 رقم الشقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  لعنوانا تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 39945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد الفتاح عبد عبده محمد -  105

 5 رقم االداريه الوحده والتعليم التربيه مديريه امام A 2 منطقه 62 رقم قطعه بالزا بورسعيد برج ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 39944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد صابر بالل اسالم -  106

 الشرق - وطنطا الجمهوريه شارع 50 الجمل برج 1 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 11471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد المحسن عبد محمد -  107

 الجيش وامتداد عرابى شارع عوايد9 و وتنظيم مدن 11 رقم بالعماره  2 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 29303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محفوظ احمد احمد محمود -  108

 الزهور - كسرى شاع والتعمير االسكان لبنك التابعه قبضايا مسكن ب 6 عماره 21 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 35028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد السيد العربى السيد -  109

 - 10 رقم مكتب االول الدور الشرق برج كامل ومصطفى رمسيس شارع/  بالعنوان الكائن الفرع شطب تم ،:   الـتأشير وصف

 الشرق

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 35028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد السيد العربى السيد -  110

 - 10 رقم مكتب االول الدور الشرق برج كامل ومصطفى رمسيس شارع/  بالعنوان الكائن الفرع شطب تم ،:   الـتأشير وصف

 الشرق

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 39943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطان رمضان الدين على امل -  111

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 62 رقم عماره 9 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 20618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد العظيم عبد السيد سمر -  112

 الشرق - ماهر واحمد سالم صالح شارع النهضه برج الخامس الدور 2 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 23327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتات محمد حسن ابراهيم مريم -  113

 الضواحى - القابوطى تطوير 13 رقم بلوك 33 رقم عماره الثانى بالدولر شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 39942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوان عوض محمد ممدوح اميره -  114

 154 رقم محل ببورفؤاد على محمد ابراج 45 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 39954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان قطب فوزى محمد ناصر فوزى -  115

 202 رقم شقه الجوهره مساكن 44 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 39955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم العبادى غانم طارق -  116

 1 رقم بلوك 33 رقم محل الزهراء فاطمه حرفيين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 33001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده ابراهيم على ابراهيم محمد -  117

 الداخلى القنال ابراج- القاهره برج 3 رقم عماره 23 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 25502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان فرج السيد عيد سحر -  118

 الوفاء مساكن االرضى الدور 7 رقم بالعقار 3 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   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 20190409 تاريخ وفي 39947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حكيم شهدى ميشيل ارسانى -  119

 217 رقم محل على محمد ابراج 19 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 28530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم نجيب محمد ماجده -  120

 المناخ القيصر وحارة الشرقيه شارع وتنظيم مدن 48 عماره يالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعدبل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد هللا عبد فتحى محمد -  121

 توفيق وابراهيم وكسرى عنتر حاره الرابع الدور 4 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 39950    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطان رمضان الدين على نعيمه -  122

 11 رقم شقه االسراء مساكن 98 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 39948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى محمد محمد محمد احمد -  123

 4و3 محلين القابوطى- التسمين بلوك 78 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 39953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرالدين ابوالفتح محمد كمال -  124

 3 رقم محل والشرقيه المنيا شارع وتنظيم مدن 42 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 15638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرمبه صادق مصطفى فاطمه -  125

 فهمى سعيد ملك واالنصار الجيزه شارع 102 رقم بالعقار محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 39952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نالسما محمود السيد نسرين -  126

 13 رقم بالشقه حجره المناهرى برج  99/48 رقم عقار الحريه شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 39946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد الحجاج ابو احمد عمرو -  127

 الفرعيه البوابه بجوار محل 12 شارع تنظيم 125/8 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 39951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحراوي محمد اسماعيل الغفار عبد يحي -  128

  23 شقه السابعه المنطقه د حرف عماره المناخ ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 39949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العصفوري يوسف يوسف طارق -  129

 97 رقم محل الزهراء فاطمه منطقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 25637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو احمد حامد مجده -  130

  الزهور عفان بن عثمان مساكن 62 عماره 19 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 29277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قاسم الحميد عبد عطيه شيماء -  131

 الصديق بكر ابو مساكن 3 رقم عماره ج مدخل الثامن الدور 69 بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 21773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العزيز عبد سعد سهير -  132

 الضواحى - الجديد السالم منطقه الثانى الدور 67 مرق عماره 3 رقم الشقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 22417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رشاد محمد فاطمه -  133

 الزهور قسم- وحده 5000ال مسامن 172 رقم عماره 7 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 2219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد اسماعيل طه فاطمه -  134

 الزهور قسم- الزهور تعاونيات 2 رقم مدخل الفسطاط عماره 13 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 39960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مصطفى الرشيدى حبيبه -  135

 وتنظيم مدن 11/5 رقم شقه الورشه حاره ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 39956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى محمد مصطفى اسامه الرحمن عبد -  136

 بورفؤاد - اكتوبر شباب مساكن ج مدخل مكه عماره 16 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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 20190410 تاريخ وفي 20179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر على الرحمن عبد صابر هاله -  137

 والمنيا الثالثينى شارع المنتزه برج 41 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 14983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابو السيد احمد محمد -  138

 رمضان من العاشر مساكن 10 رقم عماره 7 رقم الشقه/ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 39958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليم عبد احمد المنعم عبد محمود -  139

 5 رقم محل الثالثه المرحله النور حى مشروع 9 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 25793    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرنوس احمد محمد حمدى فاطمة -  140

 الضواحى - الزهراء حرفيين - الخريجين شباب منطقه 478 رقم محل/  ليصبح وانالعن تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 28284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو المعاطى ابو مجاهد بدر -  141

  المناخ - الثامنه المنطقه 27 عماره 4 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 14850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود عبده صابر -  142

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن  88 عماره 1 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 24616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السعود ابو القادر عبد سيد -  143

 الضواحى -  مبارك حى ب مدخل 8 رقم عماره الثانى الدور 8 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 39959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود السيد محمد احمد احمد -  144

 العرب - زغلول سعد شارع الشرق برج الخامس الدور 9 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 15368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود اسماعيل السيد محمد سليمان -  145

 العرب حى -  الجديد السمك سوق جمله 23 محل/   ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 29785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدايم عبد محمد السعيد محمد اسعد -  146

 الزهور قسم- منخفض طالب ابى بن على مساكن 28 رقم عماره 19 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 39957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحماحمى حسن السيد عزت سعاد -  147

 2 رقم شقه االرضى الدور الزهور تعاونيات الهدى عماره 2 مدخل- الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 23861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى سليمان السيد السيد عال -  148

 المناخ 9 الثالثه المنطقه مساكن 30 رقم عماره 6 رقم الشقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 24924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد احمد حسبو ناصر -  149

 الزهور قسم- الخريجين شباب مساكن 31 رقم عماره 101 رقم الشقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 29637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معيزه مفتاح هاجر -  150

 القابوطى 23 رقم قطعه أ5 بلوك االول الدور 1 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 17203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرعى محمد حسين احمد -  151

 بورفؤاد قسم -  الوطنى الحزب مساكن 17 عماره االرضى الدور 3 رقم بالشقة حجرة/   ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

==== 

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 3615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمان على العال ابو على محمد -  152

 بورفؤاد - والصيادله االسنان اطباء مساكن ب مدخل 1 رقم عماره  9 محل/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 39961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد لحميدعبدا عبدالهادي حسين -  153

 5 رقم بالشقه حجره االول الدور الطبيعى العالج خلف السالم معسكر ب 1 عماره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 27734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان زكريا محمد محمد -  154

 الزهور - الجوهره مساكن 64 عماره 401 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 20725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمود على احمد -  155

 مستلزمات بيع بنشاط المناخ - المسحله قوات لضباط بورسعيد وعمارات بفندق - محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 كمبيوتر ومستلزمات محمول

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 27046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى السعيد احمد رؤوف شيماء -  156

 الزهور قسم العزيز عبد بن عمر مساكن ب 41 عماره 10 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 27046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى السعيد احمد رؤوف شيماء -  157

 العزيز عبد بن عمر مساكن ب 41 رقم عماره 10 رقم شقه-الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 37018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى ابراهيم زيدان نسرين -  158

 الزهور قسم- وحده 5000ال مساكن 138 رقم عماره 16 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 39962    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، مرعى ابراهيم حسنى يوسف ابراهيم -  159

 المناخ - الثامنه المنطقه 59 رقم عماره علوى االول الدور 6 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 28192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض احمد يوسف سمير احمد -  160

 الضواحى - الجديد االمين مساكن 161 عماره 22 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 39963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى ابراهيم حسنى يوسف -  161

  المناخ - الثامنه المنطقه 59 عقار 6 شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 5780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عطيه الحميد عبد ابراهيم -  162

  بورفؤاد حي -المالحات بارض والدقيق البقالة تجارة مساكن ب عمارة-13 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 39953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرالدين ابوالفتح محمد كمال -  163

 وشارع الفتح ابو حاره عوايد 109 وتنظيم مدن 119 عقار االرضى بالدور محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 واالستيراد الجاهزه المالبس تجاره بنشاط العرب - المنيا

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 39967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد التابعي صابر محمد اكرام -  164

 21 رقم شقه-الجبانات خلف التعاونيات جمعيه مساكن 85 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 15890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بعيله محمود السيد محمود منى -  165

 المناخ - الخليلى خان تقسيم 29 رقم قطعه  السادس بالدور 11 رقم بالشقه حجره/ بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 5780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عطيه الحميد عبد ابراهيم -  166

 بورفؤاد حي -المالحات بارض والدقيق البقالة تجارة مساكن ب عمارة-13 رقم محل/ بالعنوان فرع  افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  النشاط بنفس

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 14408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد محمد محمد محاسن -  167

 المناخ -  الكويت حى مساكن 5 عماره 12 بشقة حجرة/  ليصبح العنوان تصحيح  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 4491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد احمد امل -  168

 الحريه مساكن 160 رقم عماره 24 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 39964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى على السالم عبد السعيد -  169

 الشرق - البحريه ارض تقسيم الطائف برج 3 محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 39953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرالدين ابوالفتح محمد كمال -  170

 العرب - المنيا وشارع الفتح ابو حاره عوايد 109 وتنظيم مدن 119 عقار االرضى بالدور محل  ،:   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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 28653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد امين السيد احمد -  171

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 101 عماره 1 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السفطى الوهاب عبد حامد مديحه -  172

 االنجليز جبانات شرق 29 رقم قطعه الفيروز ببرج االول بالدور 2 رقم بالشقه 1 حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 الزهور قسم-

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 20725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمود على احمد -  173

 المناخ - المسحله قوات لضباط بورسعيد وعمارات بفندق - محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 39965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم سليمان المحمدى السعيد -  174

 2 رقم محل الزهراء فاطمه منطقه 26 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 32036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوى سعد رشاد محمود صابرين -  175

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 93 رقم عماره 1 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 26433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغانم على البدوى السيد عاطف -  176

 الزهور قسم العاص بن عمرو مساكن 110 عمارة6 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 26433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام على البدوى السيد عاطف ليصبح التجارى االسم تصحيح -  177

 بن عمرو مساكن 110 عمارة6 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190414

 الزهور قسم العاص

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 26800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخوالنى وهبه حسن انور -  178

 المناخ - الجديد الحريه مساكن 122 رقم عماره  4 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 39973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد محمد صالح احمد -  179

 ج حوش- االولى الزراعه بورسعيد الجنوب- العبور جمعيه 4 رقم قطعه 5 رقم بلوك- الجنوب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 39970    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى احمد السيد محمد امانى -  180

 302  رقم بالشقه 1 حجره القديم دمياط موقف بجوار النزهه ابراج 2 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 23757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا على محمد محمد امال -  181

 السادسه المنطقه مساكن 20 رقم عماره الثانى بالدور 4 رقم الشقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 23757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا على حسن محمد  امال/  ليصبح التجارى االسم تصحيح -  182

 مساكن 20 رقم عماره الثانى بالدور 4 رقم الشقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190414

 السادسه المنطقه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 39976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على شاذلى ندا -  183

 4 رقم حلم النورس قريه مكرر 26/32 رقم عقار- الجنوب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 39968    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجابر عبد عقيله جمعه اسماء -  184

 الزهور - المناصره مساكن 12 رقم عماره 8 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 25974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرات ابو احمد مصطفى احمد محمد -  185

 3 رقم شقه 8 رقم عماره طالب ابى بن على مساكن-الزهور/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 4403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار المتولى احمد فتحيه -  186

 العرب حي- ب المودة برج مصر نهضة شارع-3 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 39972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطا ابو شلبى العطا ابو نجيب -  187

 علوى االول بالدور شقة الجنوب البقر بحر مصرف260 رقم الملك الجنوب ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 39969    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهيبى عطا محمد سهام -  188

  الزهور تعاونيات 1 مدخل الواحه عماره 2 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 29607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى ابراهيم احمد مرفت -  189

 الزهور العزيز عبد بن عمر مساكن ب41 رقم عمارة10 رقم الشقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 11719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود محمد شريف -  190

  الخريجين شباب 113 رقم عماره 6 رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 23896    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين حفنى هللا عطايت مصطفى احمد -  191

 العزيز عبد بن عمر مساكن ب 41 رقم بالعماره 10 رقم الشقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 20504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد اسماعيل حسن احمد -  192

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 150 عمره 12 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 39971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو صالح شعبان غاده -  193

 19 رقم شقه خديجه السيده مساكن 29 رقم عماره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 26434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام على البدوى السيد عصام -  194

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن 110 رقم عماره 6 رقم الشقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 23270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس حسين عبدالحليم شريف عمرو -  195

  A20 مشروع الخريجين شباب مساكن 9 رقم عماره 5 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 25929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جربوع حميدو محمد عبده ماجده -  196

  الضواحي القابوطي 4/7 عقار 19 بلوك 1 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 39984    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جراده ابو مصطفى نبيل بديعه -  197

 1 رقم محل رباح بن بالل مساكن 71 رقم عماره -الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 39609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد محمد عبده محمد -  198

  المناخ السابعه المنطقه 65 عماره 8 شقه/  ليصبح العنوان تصحيح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 39979    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على السيد صالح الرحمن عبد -  199

 18 رقم شقه العزيز عبد بن عمر مساكن 35 رقم عماره -الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 39983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر يوسف سعد محمد -  200

 230 محل الزهراء فاطمه حرفيين 9 بلوك ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 27920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المليجى محمد الحسن ابو امل -  201

  مصر نهضه شارع الموده برج 19 عماره 11 رقم بالدور 4 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 25709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلماوى محمد محمد محمد ايمان -  202

 المناخ - الجديده الحريه مساكن 138 عقار 4 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 17033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الردينى الحميد عبد شوقى الحميد عبد -  203

 الزهور - الخريجيين شباب مساكن 20 عماره 10 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 39982    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد محمد حسن شيماء -  204

 2 رقم محل ديسمبر 23 مساكن 8 رقم عمارة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 20513    برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، غزى هللا عبد محمد هارون اسماء -  205

 الزهور الجيزة تعاونيات 1 مدخل ابراهيم حافظ عمارة8 بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 39978    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد محمد عوض -  206

 االولى بالزراعة حظيرة الجنوب6 رقم قطعه7 بلوك(  أ)  حوشه الجنوب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 29414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود مسعد حبيبه -  207

 بورسعيد الضواحي االسكان بنك مساكن 6 عماره 36 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 32185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه العال عبد الدين جمال نجالء -  208

 الزهراء فاطمه منطقه 5 رقم بلوك 144 رقم ورشه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 6807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقيب محمد حسن محمود محمد -  209

 الزهور قسم- الخريجين شباب مساكن 23 رقم عماره 17 رقم بالشقه 2 حجره/ ليصبح النشاط تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 24362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن صابر هايدى -  210

 بورسعيد - المنيا شارع 113 رقم عماره 1 رقم الشقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 23833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد متولى احمد السيد اعتماد -  211

 الزهور الجبل ارض مساكن 29 عمارة 13 شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 39980    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر السيد علي محمد هشام -  212

 17 شقه العاص بن عمر مساكن ب 61 عماره الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 39995    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السيد جمعه محمد محمد -  213

 الصفا ببرج 2 رقم شقة بورفؤاد شباب مساكن 1 مدخل 2 عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 24732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب احمد احمد الدين عالء -  214

 الوطنى الحزب مساكن الخامس الدور 113 عمارة501 بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 27555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فتيح محمد كامل محمد كامل -  215

 العرب - االتحاد و يوليو 23 شارع فتيح برج الثامن الدور 22 بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 39991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام محمد احمد اسامه -  216

  أ98 بالعقار محل االسراء منطقة الضواحي ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 39994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليدى محمد الحق عبد محمد -  217

 85 بالشقة حجرة السابع الدور الصديق بكر ابو مساكن ج مدخل1 عمارة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 19400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيفى احمد محسن وائل -  218

  المناخ - االرضى الدور الخليلى خان تقسيم 45و43 رقم قطعه(  ناصر)  الخليلى خان برج 2 رقم محل  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 39993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشعش احمد عبده فوزى محمد -  219

 المناخ - االلى الحاسب ابراج  كراويه شركه 2 رقم برج 5 قمر محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 34434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى الجليل عبد سهير -  220

 الجديد االمل مساكن 91عمارة 83 رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 39989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى حسن على حسن -  221

 104 رقم الشقة الجوهرة مساكن 57 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 27107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر عبدالفتاح احمد سيد رندا -  222

 العرب النادى و الحديدى مساكن 6 عماره علوى االول الدور 5 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 28282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس السيد بكر ابو صفيه -  223

 الزهور( التكاليف منخفض) الوليد بن خالد منطقة أ6 رقم عمارة 18 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 1468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح احمد ابراهيم محمد -  224

 الزهور قسم الحرفيين ب9 رقم عمارة 2 رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 13973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السخرى محمد السميع عبد الفتوح ابو فاطمه -  225

 - القابوطى 9 بلوك 51 رقم عماره العلوى االول الدور بكامل الشق/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 الضواحى

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 26112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور عيدس على محمد اعتماد -  226

 الزهور  الخطاب بن عمر منطقة 138 رقم عمارة االرضى الدور 4 رقم الشقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد إبراهيم عاطف محمد محمد -  227

 البكرى وحارة زغلول سعد شارع 2 عمارة 2 شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 19400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيفى احمد محسن وائل -  228

 الدور الخليلى خان تقسيم 45و43 رقم قطعه(  ناصر)  الخليلى خان برج 2 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 النشاط بنفس0 المناخ - االرضى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 29198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على محمد فوتنه -  229

  الزهور الخريجين شباب مساكن 31 رقم عماره 101 رقم الشقه/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 39988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على السالم عبد السيد -  230

 المناخ - اللنش مساكن 3 رقم عقار 6 رقم محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 31325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى اللطيف عبد مصطفى محمود -  231

  السادات عاطف شارع علوى مرحبا بقرية2029 رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 37778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى العال عبد العال عبد محمد ساميه -  232

 الزهور قسم الروضة مساكن 1 رقم عمارة 16 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 39990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى السيد محسوب محمد -  233

 العرب - والنيل على محمد شارع الصفوه برج العاشر الدور 29 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 32427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى احمد السيد احمد -  234

  ببورفؤاد والنصر الحريه شارع العيله بيت عماره 6 رقم محل/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 38754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى حسين على وليد -  235

 الزهور قسم الزهور تعاونيات الواحه برج 28 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 39996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن مصطفي جمعه محمد -  236

 2 رقم محل وكسرى الدقهليه شارع 57 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 40001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرودى احمد عاشور محمود محمود -  237

 شقه- الثانى الدور بالقابوطى التسمين بلوك 50 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 40003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاويش مصطفى محمد هدى -  238

 المناخ - الجديده الحريه مساكن 126 رقم عماه 16 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 29698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد اسماعيل اميره -  239

 الزهور الخطاب بن عمر مساكن 8 عماره 15 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 40005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار مهران السيد امين ساره -  240

  12 بالشقه 2 حجره الحريه مساكن 6 عماره المناخ ،:   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 20190417 تاريخ وفي 40007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد طه محمد مروه -  241

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 69 عقار 17 شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 39999    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم احمد محمد السيد -  242

 3 رقم بالشقه حجره االرضى الدور تمليك السالم 42 رقم عماره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 26773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا عبده الزغبى الزغبى محمد -  243

 الصفا مساكن 10 رقم عماره 5 رقم شقه/ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 40000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التواب عبد الصمد عبد عادل رانيا -  244

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 182 عماره 14 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 7041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان مسعود حامد محمود -  245

 الزهور - وحده 5000ال مساكن  13 رقم عماره 7 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 40006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد علي االمام رزق االمام -  246

  ب7 محل االلي الحاسب معهد شرق 1 رقم عقار المناخ ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 23053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى المطلب عبد العاطى عبد ايمان -  247

 الضواحى - االسراء مساكن 102 عماره الثالث الدور 10 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 40002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكى المجد ابو فوزى محمد -  248

 شقه- العلوى االول الدور بالقابوطى التسمين بلوك 50 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 39998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبيح حموده مصطفى مصطفى -  249

 108 رقم محل- ببورفؤاد الصديق بكر ابو الخليفه مساكن 6 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 40015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابو صديق العربى السيد على -  250

 2 محل السواحل قشالق الحياه برج 2 عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 24270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد هاشم زينب -  251

 الزهور - الخريجين شباب مساكن 55 عماره الثالث الدور 16 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 40014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنوده مجلع وديع فوزى رومانى -  252

 4 رقم محل االلى الحاسب منطقه 2 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 25226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمعون محمد سالم السيد ندا -  253

 الزهور قسم الزهور تعاونيات 2 مدخل االقصر عمارة 18 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 4219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى تميم دمحم تامر -  254

 - االرضى الدور يوليو 23 شارع 1 رقم محل(  مول صن)  التجارى المجمع/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسي استبعاد ،:   الـتأشير

 العرب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 20150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحاب ابو محمد السيد مايسه -  255

 الزهور قسم وحده5000ال مساكن 98 عمارة 1 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 40008    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السعيد رشاد هدى -  256

 8 رقم بالشقة حجرة االول الدور زمزم مساكن 49 رقم عمارة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 26343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطناوى ابراهيم هللا عبد السيد -  257

 الزهور - الصفوه مساكن 14 عماره 17 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 26668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القلماوى محمد محمد سونيا -  258

  المناخ - الحريه شمال 185 عماره 23 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعجيل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 40009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد العال عبد العال عبد ورده -  259

 1 رقم شقه الجيزه تعاونيات 2 مدخل محفوظ نجيب عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  عنوانال تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 40011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالسالم محمد احمد -  260

 بالعقار محل والمنصوره كسرى شارع 64 رقم عقار ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190419 تاريخ وفي 2528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس يوسف حامد المغازى السادات -  261

 - وطولون زغلول سعد شارع 26 رقم االيمان برج االرضى بالدور 4 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العرب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190419 تاريخ وفي 4219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى تميم محمد تامر -  262

 - االرضى الدور يوليو 23 شارع 1 رقم محل(  مول صن)  التجارى المجمع/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسي استبعاد ،:   الـتأشير

 العرب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 26306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جيد سالم ابراهيم هشام -  263

 الثامنه المنطقه 27 رقم عماره 4 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 27798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد حسن السيد طه نورا -  264

 التكاليف منخفض طالب ابى بن على مساكن 128 عمارة 11 بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 28539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتر بيومى محمد السيد وفاء -  265

 اكتوبر 6 مساكن 53 رقم عقار 1 بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 25053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى احمد حسين محمود ساره -  266

 الزهور قسم الخطاب بن عمر مساكن 125 عمارة 2 رقم بالشقة حجرة العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرجان محمود محمد السيد رافت -  267

 الزهور قسم التكاليف منخفض طالب ابى بن على مساكن 25 عمارة 16 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 40016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هريدى الوهاب عبد حسن محمد انعام -  268

 3 رقم بالشقة حجرة االول الدور زغلول وسعد المشرق شارع 6 رقم عمارة ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 40018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين المجيد عبد الرازق عبد ايمان -  269

 19 بالشقة حجرة الصفا مساكن 61 عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 29506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى موسى الفتاح عبد تهانى -  270

 3 رقم محل الشرطه ابراج 5 رقم عقار الشرق/ الكائن االخر الرئيسى شطب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 24087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده العجمى محمد عبده -  271

 الزهور قسم العاص بن عمرو مساكن ب 41 عماره 19 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 18742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير احمد السيد رجب محمد -  272

 النهضة شارع الفريبور عمارة الثالث الدور 311 وحده ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغزل عبده الغيط ابو محمد انتصار -  273

 الحريه مساكن 65 رقم عماره 16 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 25141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد سليمان شاديه -  274

 الزهور قسم- العزيز عبد بن عمر مساكن أ67 رقم عماره 7 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   أشيرالـت



 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 20190422 تاريخ وفي 40021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم طه محمد -  275

 105 رقم ورشه الحرفييين منطقه 5 رقم بلوك ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 29471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابراهيم سمير محمود امل -  276

 الزهور قسم طالب ابى بن على مساكن ب 44 عماره 16 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 22405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد الرحيم عبد محمد ماجده -  277

 الضواحى - نفيسه السيده مساكن 138 عماره 17 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 40020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرانى السيد محمد حسن ساره -  278

 الضواحى - الخريجين شباب مساكن 81 رقم عماره االرضى الدور 101 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 40022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران احمد مسعد منى -  279

 9 رقم بالشقه حجره العزيز عبد بن عمر مساكن أ 92 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 40019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السروى سعد محمد مى -  280

 الضواحى - مبارك حى هـ مدخل 10 عقار التاسع الدور 35 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 28173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد امين محمد شيماء -  281

 الزهور قسم رباح بن بالل مساكن أ مدخل 58 عماره 4 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 26215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمود عبده محمود -  282

 الزهور قسم-الزهور تعاونيات 1 مدخل زياد بن طارق عماره 24 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 23898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغضبان العال عبد محمد فوزى صابرين -  283

 الضواحى - زمزم مساكن 36 عماره 11 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 33565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصفور مصطفى اسماعيل مايسه -  284

 المناخ - المتوكلين برج االمل شطئ 5 رقم قطعه 2 رقم محل  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 40032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنباطى السيد محمد شاهيناز -  285

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 191 رقم عماره 21 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 12222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكتاتنى محمد السيد ايمن -  286

 الزهور قسم- طالب ابى بن على مساكن 28 رقم عقار 19 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 40023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد الباسط عبد محمد حسنه -  287

 أ 187 رقم محل الزهراء منطقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 40033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي علي بديع زينب -  288

 بالعقار محل الرشيد وهارون عنتر حاره 3 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 40027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخنانى احمد احمد نجيب انجى -  289

 3 رقم شقه االرضى الدور الشمسيه الطاقه مساكن 30 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 33565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصفور مصطفى اسماعيل مايسه -  290

 بنشاط -  المناخ - المتوكلين برج االمل شطئ 5 رقم قطعه 2 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   شيرالـتأ وصف

 االستيراد

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 35244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد السالم عبد يحى احمد -  291

 العزب ارض المعلمين مساكن سوريا شارع 2 رقم عماره 18 رقم محل/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف

 فضه اكسسوارات بيع بنشاط العرب -



 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 20190423 تاريخ وفي 23300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكتاتنى محمد السيد كمال -  292

 الزهور - رباح بن بالل مساكن ب 75 عقار 4 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 40025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيه عبده السيد ساميه -  293

 الضواحى - الزهراء فاطمه حرفيين منطقه 16 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 40030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غراب محمد مصطفى محمد -  294

 الشرق - الجولف ارض الزهراء برج 12 عماره 501 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 40026    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرينى السيد شعبان محمد فوزيه -  295

 11 رقم بالشقه حجره الثالث الدور االسكان بنك A2 الخريجين شباب مساكن 31 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 40029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حفني شحاته رمزي السيد -  296

 1 رقم بالشقه حجره الجرابعه ىمنطقه 82 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 30132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النور ابو احمد احمد سمير -  297

 الزهور - العزيز عبد بن عمر - 107 رقم عماره 1 رقم الشقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 40028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد احمد مريم -  298

 12 رقم محل الجبانات خلف المدينه شباب مساكن 83 رقم عقار -الزهور ،

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 25278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العراقى محمد على محمد هللا هبه -  299

 الضواحى قسم مبارك حى - ج مدخل 10 رقم عماره 36 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 25619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السالم عبد محمد نفيسه -  300

 الجيش شارع 19 رقم عماره االرضى الدور 6 رقم بالشقه 1 رقم حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 25842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد على المنعم عبد جمال -  301

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن 180 عقار 7 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 40035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين الدين سعد النحاس ناديه -  302

 7 رقم بالشقه حجره الثامنه المنطقه 6 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ فيو 40036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمايمى حسن على محمود فاطمه -  303

 الزهور تعاونيات االندلس عماره 9 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 30049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلبيه محمد احمد احمد على -  304

 المناخ الثامن الدور استلنجراد ببرج 59 رقم قطعه 16 رقم بالشقه 1 حجره/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 35244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد السالم عبد يحى احمد -  305

 العرب - العزب ارض المعلمين مساكن سوريا شارع 2 رقم عماره 18 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 35244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد السالم عبد يحى احمد -  306

 العرب 16 بالشقة حجرة يوليو 23 ش وتنظيم مدن جديده ب 98 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 40024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان على حسن على محمد -  307

 الزهور - المدينه شباب مساكن ب 78 عماره االول الدور 8 رقم شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 40050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم احمد السيد محمد السيد ايه -  308

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 34 عماره 18 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 40041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده جبر حمدى امال -  309

 الزهور - الخريجين شباب مساكن 27 رقم عماره 5 رقم شقه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 40043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد الحليم عبد هللا عبد ايمان -  310

 الزهور - قبضايا مساكن ب 25 رقم عماره 3 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان لتعدي تم 20190424 تاريخ وفي 40049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المنعم عبد السمان عيشه -  311

 الضواحى - زمزم مساكن 164 رقم عقار 21 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد عثمان الحفنى هللا عبد سماح -  312

 المناخ قسم الجديده الحريه مساكن 119 رقم عماره 12 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 40042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد عباس نجوى -  313

 الضواحى - ابوعوف مساكن عماره 40ال مساكن 132 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 14097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداودى مصطفى محمد نجاه -  314

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 31 عماره 10 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 40046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمنودى السيد محمد محمد رضا -  315

 الضواحى - خديجه السيده مساكن 37 رقم عماره الرابع الدور 19 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 25760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى الرحمن عبد احمد مجدى -  316

 الزهور قسم- عفان بن عثمان مساكن 35 رقم عماره 13 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 28424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكومى عبده محمد بدر -  317

 المناخ - الثامنة المنطقة الخامس الدور 11 رقم عمارة 17 رقم الشقة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 40037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فوده عبده السيد -  318

 المناخ - اللنش مساكن ب 3 رقم عماره 15 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 40047    برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، جعفر علي عبدالقادر اماني -  319

 4 رقم محل 13 رقم عماره الكويت حى مساكن ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 33565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصفور مصطفى اسماعيل مايسه -  320

 المناخ - االمل شاطئ 5 رقم قطعه المتوكلين برج 1 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 40038    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد محمد الهام -  321

 3 رقم شقه نفيسه السيده مساكن 76 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 40045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفا شلبى محمد الدين جمال -  322

 بورفؤاد - االول المشروع المالبس صناع مساكن أ مدخل 4 رقم محل ،:   الـتأشير

 تم 20190424 تاريخ وفي 22670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القريعى الرحمن عبد احمد الرحمن عبد ابراهيم -  323

 القابوطى 8 بلوك 57 رقم عماره الرابع الدور بكامل الكائنه الشقه/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 الضواحى

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 3306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الحميد عبد طنطاوى محمد -  324

- 2 رقم محل-االرضى الدور 6/2 رقم قطعه البحر طرح شارع الكريم برج/ الكائن االخر الرئيسى شطب ،:   الـتأشير وصف

 العرب

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 3306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الحميد عبد طنطاوى محمد -  325

- 2 رقم محل-االرضى الدور 6/2 رقم قطعه البحر طرح شارع الكريم برج/ كائنال االخر الرئيسى شطب ،:   الـتأشير وصف

 العرب

 تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 40040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالي عبده واصف الوهاب عبد محمد -  326

  13 شقه المروه مساكن 22 عقار الزهور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 34209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس القادر عبد ابتسام -  327

 مكتب بنشاط الشرقيه محافظة رمضان من العاشر 14 عماره المقصود عبد مجمع/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

  جنيه الف خمسون 50000 مال براس تصدير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 40044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر احمد جعفر نبيل نسرين -  328

 الضواحى - الزهراء فاطمه حرفيين منطقه 5 رقم بلوك 154 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 40058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل البصير عبد نعمات -  329

 الضواحى االسكان بنك - الخريجين شباب 58 رقم عماره 4 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 40061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طنطاوى ابوزيد الغنى عبد السيد عبير -  330

 ببورفؤاد اللواء عماره الخامس الدور 502 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 40054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد حسن يحى منى -  331

 الزهور - الجيزه تعاونيات 1 مدخل دمشق عماره 27 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كردوشه مسعد مسعد ادرن -  332

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن ب 54 رقم عماره 10 رقم الشقه العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 40057    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار على سعد وليد -  333

 العرب - الكويت حى 73 عقار 4 محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 40062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين العال عبد احمد ممدوح -  334

 الزهور - التكاليف منخفض الخطاب بن عمر مساكن ب مدخل 30 عماره الرباط نادى امام 12 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 40052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويركي عبدالرحمن عبدالسالم حسن -  335

 بالعقار شقه العلوى الثالث الدور القابوطى 17 رقم بلوك 51 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 5636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد ابراهيم على وليد -  336

  A2 منطقه- 18 رقم عماره العلوى الرابع بالدور 13 رقم الشقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 16385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكوتى محمد محمود اشرف -  337

 الزهور قسم- الوليد بن خالد مساكن أ 91 رقم عماره 7 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 40053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد مصطفى يوسف حسين -  338

 2 محل ارضى دور والجبرتى الجمهورية شارع60 عمارة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 40059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد مرسى محمد مروه -  339

 19 رقم بالشقه حجره وحده 5000ال مساكن 104 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 40060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سحلول ابراهيم الفتاح عبد اسامه -  340

  المناخ 4 ونمره الورشه شارع 18 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 29232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عرفات زكى عبير -  341

 القابوطى- االيواءات بلوك 23 رقم بالعقار 15 رقم شريحه 1 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 26987    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنام على احمد ياسر غاده -  342

 القابوطى 10 رقم بلوك 32 رقم عماره الثانى بالدور بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 40055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شليل محمد السيد السيد -  343

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن أ 28 رقم عقار 1 رقم بالشقه حجره ،:   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

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 40051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللوته احمد عطيات -  344

 االول بالدور شقه القابوطى- 11 رقم بلوك واوالده كمالو النبى عبد بملك 66 رقم عماره ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشهاوى اسماعيل ادهم -  345

 الزهور - الخريجين شباب مساكن 25 رقم عماره 9 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 28526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليدى محمد الحق عبد احمد -  346

 المناخ - الحريه مساكن 79 رقم عماره 17 رقم شقه/  هبجعل العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 29261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصدر يوسف محمد زكريا اسماء -  347

 القابوطى- االيواءات بلوك  23 رقم عقار 15 رقم شريحه 2 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 26685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد السيد كمال السيد -  348

  المناخ - السادسه المنطقه 20 عماره 5 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 40056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحواوشي سعد الصاوي محمد عيسي -  349

 1 رقم غرفه االرضى الدور والجيش عارف السالم عبد شارع 16 رقم عماره الممر نهايه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 40063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الباز سعد عبدالسالم محمد -  350

 حظيره- االخضر الجنوب جمعيه ارض والده ملك-الجنوب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 40070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمالو النبوى السيد سعد السيد -  351

 36 رقم بالعقار محل والسالم صدقى محمود شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 40074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمد امنه -  352

  21 رقم محل على محمد ابراج الجديد السوق بورفؤاد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 40069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد سعد محمد -  353

 المناخ - ناصر مساكن 33 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 40068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاره توفيق وديع سهير -  354

 الزهور - المروه مساكن 77 رقم عماره 15 رقم بالشقه 1 رقم حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 40065    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد الدين حسام يوسف -  355

 1 رقم شقه- الزهور تعاونيات 2 رقم مدخل الترمزى االمام عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 38828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم محمد محمد -  356

 الجاهزه المالبس تجاره بنشاط الضوحى - 17 رقم بلوك 21 رقم عماره 4 رقم محل/  ليصبح بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 واالستيراد والمستعمله الجديده

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 40072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عوض جمعه احمد نعمت -  357

 شاسيه بالرود مكتب كامل ومصطفى الجيش شارع الزهراء برج ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 26273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم محمد محمد نيفين -  358

  3 رقم محل القابوطى 17 بلوك 21 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 40066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على العزيز عبد فوزى دعاء -  359

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 9 عقار 12 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 26273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم محمد محمد نيفين -  360

 الرئيسى نشاط بنفس 3 رقم محل القابوطى 17 بلوك 21 رقم عقار/ بالعنوان فرع افتتاح ،:   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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 38828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم محمد محمد -  361

 الضوحى - 17 رقم بلوك 21 رقم عماره 4 رقم محل  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 40064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرح صالح صالح ياسمين -  362

 العرب - السودان شارع أ 6 عماره 5 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 23929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحفنى على فارس -  363

 الزهور قسم- طالب ابى بن على مساكن 43 رقم عقار 9 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 26815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى عبده السعيد احمد اسماء -  364

 الزهور قسم- الزهور حرفيين 26 رقم بالعقار علوى 11 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 30178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى محمد حسن صابرين -  365

 رستا فندق التجاريه الخدمات مبنى 403 رقم وحده/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 40067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الحميد عبد الدين سراج فؤاد محمد -  366

  3 رقم بالشقه حجره االول الدور اكتوبر 6 مساكن 79 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 1076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد محمد ناصر -  367

 الباله سوق 44 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 31990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا معوض ابراهيم محمد هيام -  368

 الزهور قسم- الجديد دمياط موقف محالت 11 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 40073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاودرس عوض عياد سامى -  369

 المناخ - السابعه المنطقه 37 عماره 4 رقم محل ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 33717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خالف السيد مسعد محمد -  1

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

 ؛*؛(والورادات الصادرات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 22438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد مصطفى سعد السيد -  2

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/   ليصبح النشاط نعديل:  التأشير

 ؛*المستعملة؛ المالبس واستيراد والتصدير( والورادات الصادرات على للرقابة العامة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190401 ريختا وفي 7984   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد فهمى محمود -  3

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  بجعله النشاط تعديل

 ؛*؛(والورادات الصادرات على

 وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 11872   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمامى محمد رجب غريب وليد -  4

 ؛*؛ لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في(ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا)االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 25094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب اسماعيل جاد سهام -  5

 جاهزه مالبس تجاره/  نشاط اضافه:  التأشير



 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،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 25094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب اسماعيل جاد سهام -  6

 جاهزه مالبس تجاره/  نشاط اضافه:  التأشير

 النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 36242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو السيد مسعد ابراهيم محمود محمد -  7

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد الجاهزه المالبس تجاره/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف، 

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 16064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المنعم عبد النبى عبد ضار -  8

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 5615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد مسعد محمد -  9

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل

 ؛*؛(والورادات الصادرات على

،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 21919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد على حسن ممدوح دينا -  10

 لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 27286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود زيد ابو كامل عادل هند -  11

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/   ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛ ةالمستعمل المالبس واستيراد(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة

،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 27985   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان القياس العزيز عبد اشرف -  12

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 4154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج السعيد النور ابو محمود -  13

 ؛*؛ لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في(ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا)االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 24803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم نصر سالم السيد شمعه -  14

 الجاهزه المالبس تجاره/ نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 7014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعيه اسماعيل اسماعيل اشرف -  15

 ؛*؛ المستعملة المالبس واستيراد لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 10524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد فواز احمد -  16

 والمقاوالت ديكورات واوازم واثاث وكتابية مكتبية وادوات كهربائية اجهزة توريدات نشاط اضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 34596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود معنى شعبان محمد -  17

 وماكوالت وساخنه بارده مشروبات وتناول وبيع تحضير/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 6088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير محمد محمد الدين صالح -  18

 المنزليه االدوات تجاره/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 29396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار العظيم عبد المرسى امل -  19

 الجاهزه المالبس واستيراد لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 2283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج التابعى عيد حامد -  20

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 13262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد موسى عاشور محمد -  21

 وزجاج فخار يدوى واعمال غدائية مواد تصدير نشاط اضافة:  التأشير



 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

،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 15368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود اسماعيل السيد محمد سليمان -  22

 لالسماك االعالف انتاج مصنع/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 7185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنوده فخرى وديع مكرم -  23

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل

 ؛*؛(والورادات الصادرات على

 وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 20618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد العظيم عبد السيد سمر -  24

 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 تم20190409 تاريخ وفي 22585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد هللا عبد فتحى محمد -  25

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/  ليصبح النشلط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 15638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرمبه صادق مصطفى فاطمه -  26

 جافه حلوى تجاره/ نشاط اضتفه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 29277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قاسم الحميد عبد عطيه شيماء -  27

 ماركت سوبر/ نشاط استبعاد:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 39932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باسيليوس غطاس موريس اشرف -  28

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 15368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود اسماعيل السيد محمد سليمان -  29

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و بالجمله االسماك تجاره/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 30819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوريه مسعد الحسينى احمد -  30

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 والتصدير الغير لدى والتصنيع جلديه ومنتجات احذيه واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة

،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 20179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر على الرحمن عبد صابر هاله -  31

 المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 لذلك

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 14983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل ابو السيد احمد محمد -  32

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 هالمستعمل السيارات غيار قطع واستيراد المستعمله المالبس واستيراد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 20618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد العظيم عبد السيد سمر -  33

 المستعمله المالبس استيراد/ نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 3615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمان على العال ابو على محمد -  34

 النظارات اصالح/ نشاط إضافة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 4334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى الرازق عبد محمد محمد هللا هبه -  35

 كهربائيه توريدات/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 26434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام على البدوى السيد عصام -  36

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة



 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

،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 23896   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين حفنى هللا عطايت مصطفى احمد -  37

 لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 30781   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو الحفيظ عبد زيد ابو محمد -  38

 التصدير/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 27173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام مسعد على البدوى السيد -  39

 ؛*؛ المستعملة المالبس استيراد/نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 26433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغانم ىعل البدوى السيد عاطف -  40

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير

 تاريخ وفي 26433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام على البدوى السيد عاطف ليصبح التجارى االسم تصحيح -  41

 المستعملة المالبس استيراد نشاط استبعاد:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190414

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 23757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا على محمد محمد امال -  42

 المستعملة المالبس واستيراد لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 تاريخ وفي 23757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا على حسن محمد  امال/  ليصبح التجارى االسم تصحيح -  43

 لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190414

 المستعملة المالبس واستيراد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 6807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقيب محمد حسن محمود محمد -  44

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 39660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االشرقاوى على انور عادل محمد -  45

 بناء مواد وتوريد الجديده السيارات غيار قطع استيراد/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 38442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحسن عبد احمد محمود السعيد محمد -  46

 مستعمله ومواتير جديده سيارات غيار وقطع بناء مواد توريدات/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 25929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جربوع حميدو محمد عبده ماجده -  47

 المجمده االغذيه و المجمده اللحوم تجارة/  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 25929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جربوع حميدو محمد عبده ماجده -  48

 المجمده االغذيه و المجمده اللحوم تجارة/  نشاط اضافة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 4334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى الرازق عبد محمد محمد هللا هبه -  49

 الكهربائية لالجهزة وتوريدات استيراد ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 32427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى احمد السيد احمد -  50

 الكهربائيه االدوات تجاره/   نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 38754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى حسين على وليد -  51

 للرقابة عامةال بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل

 المستعمله المالبس تجاره و المستعمله المالبس استيراد و( والورادات الصادرات على

،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 31325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى اللطيف عبد مصطفى محمود -  52

 الجاهزة المالبس تجارة نشاط اضافة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 29198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على محمد فوتنه -  53

 جاهزه مالبس تصنيع ورشه/  نشاط استبعاد:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 36360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفوى محمود محمود طه -  54

 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و الجاهزه المطابخ وتجاره كهربائيه اجهزه تجاره/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 (والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة

،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 29454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابورى محمد السعيد السيد ماجده -  55

 ومنظفات ورقيه منتجات بيع نشاط اضافة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 7502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير مجدهللا جيد عدلى جون -  56

 التصدير/ نشاط إضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 34434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى الجليل عبد سهير -  57

 من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد تموينيه بقالة ليصبح النشاط تعديل

 6المجموعه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 7041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان مسعود حامد محمود -  58

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 المستعملة المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 2528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس يوسف حامد المغازى السادات -  59

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف، 

 المستعمله المالبس واستيراد(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 26343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطناوى ابراهيم هللا عبد السيد -  60

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين ا  طبق 36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 المستعمله المالبس واستيراد(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 24087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده العجمى محمد عبده -  61

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 37632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد خليفه محمد محمد -  62

 غدائية وجبات توريد نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 25141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد سليمان شاديه -  63

 لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 38394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرشوم محمد متولي ابراهيم دعاء -  64

 36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و ومشويات ماكوالت وبيع تحضير/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا  

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 25842   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد على المنعم عبد جمال -  65

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف،  طالنشا تعديل تم20190423 تاريخ وفي 25619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السالم عبد محمد نفيسه -  66

 لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 30049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلبيه محمد احمد احمد على -  67

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

 ؛*؛(والورادات الصادرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 15228   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى مصطفى محمد مدحت -  68

 كهربائيه وادوات نظافه وادوات مكتبى واثاث طبى واثاث ومعمليه طبيه ومستلزمات طبيه اجهزه توريد/ نشاط اضافه:  التأشير

 وجديده مستعمله ومواتير سيارات غيار وقطع

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 34209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس القادر عبد ابتسام -  69

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و الخشبيه الموبيليات تصنيع/  ليصبح النشاط تعديل

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 10556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد ابراهيم احمد محمد محمد -  70

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  النشاط تعديل:  التأشير

 كمبيوتر اجهزة واستيراد المستعملة المالبس واستيراد والمواتير السيارات غيار قطع واستيراد( ، والورادات الصادرات على للرقابة

 ( االنترنت وخدمات الالسلكية الكاميرات دون)  وتوريدها واالمان المراقبة وانظمة واكسسوارتها ومستلزماتها

 وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 34125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراكون حسن عمر عواطف -  71

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد وكاوتش بطاريات بيع/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 14624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد محمود حماده حماده وليد -  72

 مطاعم و فنادق اغذيه توريدات/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 27214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد حسين حامد محمد -  73

 الجمركى التخليص/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ وفي 14097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداودى مصطفى محمد نجاه -  74

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)  االستيراد/   ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 السيارات غيار وقطع الجاهزه المالبس و المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190428 تاريخ وفي 28526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليدى محمد الحق عبد احمد -  75

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/   بجعله النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190428 تاريخ وفي 22735   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على على محمود ابراهيم -  76

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد ماكوالت وتحضير بيع/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 23929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحفنى على فارس -  77

 ؛*؛ لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 39901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى محمود يوسف سحر -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 39917   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى محمد السيد اميره -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الترجمان احمد لطفى محمد سامى -  3

 خاص: التأشير وصف



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 39949   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العصفوري يوسف يوسف طارق -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 39965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم سليمان المحمدى السعيد -  5

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 39973   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد محمد صالح احمد -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 39991   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام محمد احمد اسامه -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 40006   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد علي االمام رزق االمام -  8

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 40023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد الباسط عبد محمد حسنه -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 40033   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي علي بديع زينب -  10

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 40052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويركي عبدالرحمن عبدالسالم حسن -  11

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 40064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرح صالح صالح ياسمين -  12

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 37347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم مسعد محمد فاطمه -  13

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 39913   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميعه ابو مصطفى محمد نظيره -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات عبده محمد العربى زينب -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 39944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد صابر بالل اسالم -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 20725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمود على احمد -  17

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 39970   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى احمد السيد محمد امانى -  18

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 39994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليدى محمد الحق عبد محمد -  19

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 40000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التواب عبد الصمد عبد عادل رانيا -  20

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 33565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عصفور مصطفى اسماعيل مايسه -  21

 خاص: 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 40032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنباطى السيد محمد شاهيناز -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 40057   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار على سعد وليد -  23

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 40062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين العال عبد احمد ممدوح -  24

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 39940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين على ابراهيم ابراهيم اسماعيل محمد -  25

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 39941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالدى زكى سعيد كريم -  26

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 39956   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى محمد مصطفى اسامه الرحمن عبد -  27

 خاص: أشيرالت وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 39998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبيح حموده مصطفى مصطفى -  28

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 40015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابو صديق العربى السيد على -  29

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 40044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر احمد جعفر نبيل نسرين -  30

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 40058   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل البصير عبد نعمات -  31

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 40061   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طنطاوى ابوزيد الغنى عبد السيد عبير -  32

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 40073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاودرس عوض عياد سامى -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمود حنان -  34

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 39952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمان محمود السيد نسرين -  35

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 39959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود السيد محمد احمد احمد -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 39978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد محمد عوض -  37

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 39989   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى حسن على حسن -  38

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 40038   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد محمد الهام -  39

 خاص: التأشير



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 40045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفا شلبى محمد الدين جمال -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 38828   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم محمد محمد -  41

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39925   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان احمد ابراهيم احمد لينا -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39928   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه خليل حسن محمود مهجه -  43

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 39939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحلول محمد السيد عبده محمد -  44

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 39953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرالدين ابوالفتح محمد كمال -  45

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 40014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنوده مجلع وديع فوزى رومانى -  46

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 40027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخنانى احمد احمد نجيب انجى -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 40059   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد مرسى محمد مروه -  48

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 40060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سحلول ابراهيم الفتاح عبد اسامه -  49

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39921   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس العزيز عبد المحسن عبد المحسن عبد -  50

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 39938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد حسن محسن احمد -  51

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 39945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد الفتاح عبد عبده محمد -  52

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 39960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مصطفى الرشيدى حبيبه -  53

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 39980   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر السيد علي محمد هشام -  54

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 39995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه السيد جمعه محمد محمد -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 40002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكى المجد ابو فوزى محمد -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 40019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السروى سعد محمد مى -  57

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 40040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالي عبده واصف الوهاب عبد محمد -  58

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 40054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد حسن يحى منى -  59

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 40067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الحميد عبد الدين سراج فؤاد محمد -  60

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدالعال محمد صبري -  61

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 39935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر صادق عدلى شرين -  62

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 39950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطان رمضان الدين على نعيمه -  63

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 39963   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى ابراهيم حسنى يوسف -  64

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 40003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاويش مصطفى محمد هدى -  65

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 40021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم طه محمد -  66

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 40051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللوته احمد عطيات -  67

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 40068   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاره توفيق وديع سهير -  68

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 39906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد فهمى ابراهيم ياسمين -  69

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 39912   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويصر محمد السعيد ماجده -  70

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 39946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد الحجاج ابو احمد عمرو -  71

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 39951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحراوي محمد اسماعيل الغفار عبد يحي -  72

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 39958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليم عبد احمد المنعم عبد محمود -  73

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 19400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيفى احمد محسن وائل -  74

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 39993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشعش احمد عبده فوزى محمد -  75

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 39999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم احمد محمد السيد -  76

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 40037   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فوده عبده السيد -  77

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 40047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر علي عبدالقادر اماني -  78

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 39909   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحسينى صابر السيد -  79

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 39908   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مسعد السيد عبير -  80

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 39942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوان عوض محمد ممدوح اميره -  81

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 39954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان قطب فوزى محمد ناصر فوزى -  82

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 39955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم العبادى غانم طارق -  83

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 39984   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جراده ابو مصطفى نبيل بديعه -  84

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 39996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن مصطفي جمعه محمد -  85

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 35244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد السالم عبد يحى احمد -  86

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 40041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده جبر ىحمد امال -  87

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 40043   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد الحليم عبد هللا عبد ايمان -  88

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 40074   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمد امنه -  89

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39918   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القدوسى الحى عبد التميمى احمد -  90

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باسيليوس غطاس موريس اشرف -  91

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سند حمزه الهادى عبد امانى -  92

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 39964   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى على السالم عبد السعيد -  93

 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 تم20190414 تاريخ وفي 39976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على شاذلى ندا -  94

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 40005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار مهران السيد امين ساره -  95

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 40007   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد طه محمد مروه -  96

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 40020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرانى السيد محمد حسن ساره -  97

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 40022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران احمد مسعد منى -  98

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 40053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد مصطفى يوسف حسين -  99

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 40066   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على العزيز عبد فوزى دعاء -  100

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسليمه السيد ابراهيم عرفه -  101

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سليم احمد سميره -  102

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39926   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى محمد يوسف السيد -  103

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 39961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد عبدالحميد عبدالهادي حسين -  104

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 39979   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على السيد صالح الرحمن عبد -  105

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 39983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر يوسف سعد محمد -  106

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 40009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد العال عبد العال عبد ورده -  107

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 40011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالسالم محمد احمد -  108

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 40016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هريدى الوهاب عبد حسن محمد انعام -  109

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 40018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين المجيد عبد الرازق عبد ايمان -  110

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 39910   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحسينى صابر محمد الرحمن عبد -  111

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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

 الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 39911   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لواش ابراهيم محمد طارق هللا هبه -  112

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطان رمضان الدين على شريهان -  113

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 39957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحماحمى حسن السيد عزت سعاد -  114

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 39967   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عيالتاب صابر محمد اكرام -  115

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 39968   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجابر عبد عقيله جمعه اسماء -  116

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 39982   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد محمد حسن شيماء -  117

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 40028   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد احمد مريم -  118

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 40042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد عباس نجوى -  119

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 26273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم محمد محمد نيفين -  120

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 39903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شداد عطيه محمد حامد محمد هانى -  121

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 39904   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد السعيد الدسوقى ابراهيم ايمان -  122

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 39915   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد حسن عاطف نعمه -  123

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 39947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حكيم شهدى ميشيل ارسانى -  124

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 39962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى ابراهيم حسنى يوسف ابراهيم -  125

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 39990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى السيد محسوب محمد -  126

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 40035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين الدين سعد النحاس ناديه -  127

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 40036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمايمى حسن على محمود فاطمه -  128

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 40049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المنعم عبد السمان عيشه -  129

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 40069   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد سعد محمد -  130

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 39907   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مسعد السيد انتصار -  131

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 39914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابورى محمد عطا سعد احمد -  132

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن سيد حسن -  133

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 39953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرالدين ابوالفتح محمد كمال -  134

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 39972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطا ابو شلبى العطا ابو نجيب -  135

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 40008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السعيد رشاد هدى -  136

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 40026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرينى السيد شعبان محمد فوزيه -  137

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 40029   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حفني شحاته رمزي السيد -  138

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 40046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمنودى السيد محمد محمد رضا -  139

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 40072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عوض جمعه احمد نعمت -  140

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39923   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطيه سيد عطيه -  141

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 39930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره ابو الحميد عبد محمود السيد ابراهيم -  142

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 39936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود مؤنس محروس فايز -  143

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 39971   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو صالح شعبان غاده -  144

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 40024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان على حسن على محمد -  145

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 40050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم احمد السيد محمد السيد ايه -  146

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 40056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحواوشي سعد الصاوي محمد عيسي -  147

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 40063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الباز سعد عبدالسالم محمد -  148

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 40070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمالو النبوى السيد سعد السيد -  149

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 39905   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور يوسف يوسف احمد -  150

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 39916   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد الغنى عبد محمد -  151

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 39937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد سعد اسالم -  152

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 39943   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطان رمضان الدين على امل -  153

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 39948   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى محمد محمد محمد احمد -  154

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 5780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عطيه الحميد عبد ابراهيم -  155

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 39969   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهيبى عطا محمد سهام -  156

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 39988   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على السالم عبد السيد -  157

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 40001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرودى احمد عاشور محمود محمود -  158

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 40025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيه عبده السيد ساميه -  159

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 40030   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غراب محمد مصطفى محمد -  160

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 40055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شليل محمد السيد السيد -  161

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 40065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد الدين حسام يوسف -  162

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   شهاب عبده محمد كامل محمد: الى 24480 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190402:  تاريخ فى  ،  -  1

   الخيول/ التجاريه السمه اضافه: الى 39550 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190402:  تاريخ فى  ،  -  2

 كبروك/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 30819 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190410:  تاريخ فى  ،  -  3

cuprok   

 الشراع/ التجاريه السمه اضافه: الى 39878 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190411:  تاريخ فى  ،  -  4

   البحريه والتوريدات العامه للمقاوالت

 المصريه/  التجاريه السمه اضافه: الى 39946 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190411:  تاريخ فى  ،  -  5

   ECC للمقاوالت

 المكتب/ التجاريه السمه جعل: الى 39916 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190414:  تاريخ فى  ،  -  6

   مصر ايبك االفات ومكافحه الزراعيه للمنتجات االستشارى

 فور توينز جولدن التجارية السمة جعل: الى 11719 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190414:  تاريخ فى  ،  -  7

   ايفر

   ليمتد سيز سفن  تجارية سمة اضافة: الى 39961 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190415:  تاريخ فى  ،  -  8

   التجاريه السمه استبعاد: الى 6807 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190415:  تاريخ فى  ،  -  9

 لو كيمت/ لتصبح التجارية السمة تعديل: الى 7502 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190416:  تاريخ فى  ،  -  10

   جيستيك

/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 39566 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190417:  تاريخ فى  ،  -  11

   الحاويات نقل اعمال و لالستيراد االندلسية

 اورو/  لتصبح التجاريه السمه تعدل: الى 4219 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190418:  تاريخ فى  ،  -  12

orow   

 The كيف ذا/  التجارية السمة اضافة: الى 12659 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190422:  تاريخ فى  ،  -  13

cave   

/  لتصبح التجاريه السمه  تعديل: الى 34209 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190423:  تاريخ فى  ،  -  14

   كازابالنكا

   هيرو حنكش/ التجاريه السمه اضافه: الى 21314 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190428:  تاريخ فى  ،  -  15

 للخدمات ساسمار/  تجاريه سمه اضافه: الى 34615 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190430:  تاريخ فى  ،  -  16

   المالحيه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 9814   برقم    20190411:  تاريخ ،   محمد معبد السيد محمد -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكهما يعقوب عصام وساره دشتى محمد الرحمن عبد صالح/ليصبح التجارى االسم تعديل   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركه وفض لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   33713:  برقم

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190415 تاريخ وفى ،   5224:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركائها فوزية   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركة وفسخ لحل التجارى السجل

  السجل شطب/محو تم   20190416 تاريخ وفى ،   2578:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،**  وشركاها موسى فكتوريا   - 3

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم

 تم   20190418 تاريخ وفى ،   39620:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها شلبى حسين السعيد عبير   - 4

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو

   20190428 تاريخ وفى ،   6846:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شركاه و مرسى الرحمن عبد بكرى محمد شركة   - 5

 نهائيا الشركه وتصفيه لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم

   20190428 تاريخ وفى ،   6846:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاه و مرسى الرحمن عبد بكرى محمد شركة   - 6

 نهائيا الشركه وتصفيه لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم



 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

 وفى ،   5951:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  هموشركا الواحد عبد عوض احمد واسالم الواحد عبد عوض احمد محمد   - 7

 نهائيا وتصفيتها الشركه وفسخ لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20190428 تاريخ

 تم   20190430 تاريخ وفى ،   5056:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكتها راجح اسماعيل امل شركة   - 8

 نهائيا الشركه وتصفيه  لحل التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190401،   تاريخ وفي 6579، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته الحمامى الوهاب عبد ابراهيم احمد -  1

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

 رأس تعديل تم 20190409،   تاريخ وفي 953، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشــركــاهـــا مرعى زكى عزه شــركــة -  2

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

 تعديل تم 20190415،   تاريخ وفي 3456، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها جالل جلبى الغنى عبد محمد سهير -  3

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

 المال رأس تعديل تم 20190415،   تاريخ وفي 3456، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الخياط حسين محمد السيد -  4

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

   تاريخ وفي 8450، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عميره محمد الحميد عبد محمد/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  5

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190424،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 11085    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها شرف محمد محمد سحر -  1

  الباجورى حارة عوائد 27و وتنظيم مدن 27 عقار الثالث الدور 3 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 3211    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه سالم ابرهيم مصطفى -  2

 الزهور- الهندسه برج 22 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 32244    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه ابراهيم محمد العزيز عبد محمد اسامه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  3

 االرضى بالدور الكائن 9 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي

 الضواحى - االسكان بنك ارض أ 20 بمنطقه الخريجين بابش لمشروع التابعه 34 رقم بالعماره

 32244    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه ابراهيم محمد العزيز عبد محمد اسامه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  4

 االرضى بالدور الكائن 9 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي

 الضواحى - االسكان بنك ارض أ 20 بمنطقه الخريجين شباب لمشروع التابعه 34 رقم بالعماره

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ادوات توريدات نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشريكه على شيخون هاشم السيد شركه/ ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  1

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 9377   برقم قيدها سبق  ، واخشاب وورقيات كهربائية وادوات كتابية

 بسيطة توصية

 فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشريكه الكريم عبد محمود يوسف -  2

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 4145   برقم قيدها سبق  ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه

 تضامن شركة

 مواد توزيع/  نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشريكه ابراهيم محمد العزيز عبد محمد اسامه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  3

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 32244   برقم قيدها سبق  ، غذائيه

 مواد توزيع/  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشريكه ابراهيم محمد العزيز عبد محمد اسامه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 32244   برقم قيدها سبق  ، غذائيه

 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد/  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشريكتها الصابر صادق صادق ثريا -  5

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 39992   برقم قيدها سبق  ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36

 بسيطة توصية

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 11291   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته امين حمدى -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 11291   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته امين حمدى -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 32244   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، محمد واسامه عزت خالد -  3

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 32244   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، محمد واسامه عزت خالد -  4

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 1843   برقم قيدها سبق ،(  الشرقاوى أحمد أوالد)  شـــركــاة و الشرقاوى احمد العزيز عبد شركة -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190415



 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

   برقم قيدها سبق ،(  الشرقاوى احمد اوالد ورثه)   وشركاه محمد الشرقاوى أحمد عادل/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190415 تاريخ وفي 1843

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190418 تاريخ وفي 11291   برقم قيدها سبق ، وشركاؤها محمد احمد احمد امل -  3

 بسيطة توصية: التأشير

 تاريخ وفي 32244   برقم قيدها سبق ، وشريكه ابراهيم محمد العزيز عبد محمد اسامه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  4

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190423

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمد محمد سحر: الى 11085 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190401:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكتها شرف

 التجارى االسم تعديل: الى 34287 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190402:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاهم الدالى وعمرو الوهيدى بالل محمد/  ليصبح

 جارىالت االسم تعديل: الى 14650 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190411:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكته العليدى حماده محمد حسن/ ليصبح

 محمد يسرى محمد احمد: الى 9101 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190415:  تاريخ فى  ،  -  4

 الفاروشريكه محمد

 الغنى عبد محمد سهير: الى 3456 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190415:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركائها جالل جلبى

 التجارى االسم تعديل: الى 1843 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190415:  تاريخ فى  ،  -  6

 ( الشرقاوى احمد اوالد ورثه)   وشركاه محمد الشرقاوى أحمد عادل/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 1843 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190415:  تاريخ فى  ،  -  7

 ( الشرقاوى احمد اوالد ورثه)   وشركاه محمد الشرقاوى أحمد عادل/  ليصبح

 محمد احمد احمد امل: الى 11291 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190418:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشركاؤها

 محمد احمد احمد امل: الى 11291 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190418:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشركاؤها

 التجارى االسم تعديل: الى 39987 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190422:  تاريخ فى  ،  -  10

 وشريكته االسمر الفتاح عبد احمد محمد/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 32244 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190423:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشريكه ابراهيم محمد العزيز عبد محمد اسامه/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 32244 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190423:  تاريخ فى  ،  -  12

 وشريكه ابراهيم محمد العزيز عبد محمد اسامه/  ليصبح



 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

 التجارى االسم تعديل: الى 35115 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190423:  تاريخ فى  ،  -  13

 وشركاه ابراهيم السيد محمد احمد/ ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 8450 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190424:  تاريخ فى  ،  -  14

 وشركاه عميره محمد الحميد عبد محمد/ ليصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20190401:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الديب محمد حسن السيد الدين عماد -  1

 11085   برقم

   برقم    20190401:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  شرف محمد محمد سحر -  2

11085 

   برقم    20190401:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الديب محمد حسن السيد الدين عماد -  3

11085 

 11085   برقم    20190401:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شرف محمد محمد سحر -  4

 263   برقم    20190401:  تاريخ ، للوفاه خروجها تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعد محمد ابراهيم عائشة -  5

 263   برقم    20190401:  تاريخ ، للوفاه خروجها تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  عمر محمد متولى محمد مرفت -  6

 263   برقم    20190401:  تاريخ ، للوفاه خروجها تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمدعمر متولى محمد السعيد -  7

:  تاريخ ، الشركه عن منفرده والتوقيع االداره حق وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  سعد محمد ابراهيم عائشة -  8

 263   برقم    20190401

:  تاريخ ، الشركه عن منفرده والتوقيع ارهاالد حق وحدها لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  عمر محمد متولى محمد مرفت -  9

 263   برقم    20190401

 تاريخ ، الشركه عن منفرده والتوقيع االداره حق وحدها لها  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمدعمر متولى محمد السعيد -  10

 263   برقم    20190401: 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الوهيدى على السيد بالل محمد -  11

 34287   برقم    20190402

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الدالى السيد الحى عبد عمرو -  12

 34287   برقم    20190402

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الوهيدى على السيد بالل محمد -  13

 34287   برقم    20190402

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الدالى السيد الحى عبد عمرو -  14

 34287   برقم    20190402

 او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جمعه العزبز عبد العربى السيد وليد -  15

 953   برقم    20190409:  تاريخ ، منفردين



 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

:  ختاري ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  مرعى ابراهيم زكى عزه -  16

 953   برقم    20190409

 او مجتمعين واالدارة التوقيع حق  لهما و -  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جمعه العزبز عبد العربى السيد وليد -  17

 953   برقم    20190409:  تاريخ ،============ مــنـفــرددين

 او مجتمعين واالدارة التوقيع حق  لهما و -  شريك و مدير  بسيطة توصية  مرعى ابراهيم زكى عزه -  18

 953   برقم    20190409:  تاريخ ،============ مــنـفــرددين

 14650   برقم    20190411:  تاريخ ، للوفاه خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  العليدى حماده محمد حسن -  19

 14650   برقم    20190411:  تاريخ ، للوفاه خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  العليدى محمد حماده محمد -  20

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  العليدى حماده محمد حسن -  21

 14650   برقم    20190411

    20190411:  تاريخ ، منفردا والتوقيع الدارها حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  العليدى محمد حماده محمد -  22

 14650   برقم

   برقم    20190415:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفار محمد محمد يسرى محمد احمد -  23

9101 

   برقم    20190415:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفار محمد محمد يسرى محمد احمد -  24

9101 

 9101   برقم    20190415:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البواب على حسن امينه -  25

 9101   برقم    20190415:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البواب على حسن امينه -  26

    20190415:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفار محمد محمد يسرى محمد احمد -  27

 9101   برقم

    20190415:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفار محمد محمد يسرى محمد احمد -  28

 9101   برقم

 9101   برقم    20190415:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  البواب على حسن امينه -  29

 9101   برقم    20190415:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  البواب على حسن امينه -  30

   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و رمدي  بسيطة توصية  الخياط حسين محمد السيد -  31

3456 

   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخياط حسين محمد السيد -  32

3456 

   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جالل جلبى الغنى عبد محمد سهير -  33

3456 

   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  جالل جلبى الغنى عبد محمد سهير -  34

3456 

   برقم    20190415:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخياط حسين محمد السيد -  35

3456 



 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

   برقم    20190415:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخياط حسين محمد السيد -  36

3456 

    20190415:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  جالل جلبى الغنى عبد محمد سهير -  37

 3456   برقم

    20190415:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االدارة لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  جالل جلبى الغنى عبد محمد سهير -  38

 3456   برقم

 1843   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد الشرقاوى أحمد عبله -  39

 1843   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد الشرقاوى أحمد عبله -  40

 1843   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الشرقاوى أحمد عبله -  41

 1843   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الشرقاوى أحمد عبله -  42

 1843   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  الشرقاوى أحمد عادل -  43

 1843   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  الشرقاوى أحمد عادل -  44

 1843   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشرقاوى أحمد عادل -  45

 1843   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشرقاوى أحمد عادل -  46

   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد رقاوىالش أحمد العزيز عبد -  47

1843 

   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد الشرقاوى أحمد العزيز عبد -  48

1843 

   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الشرقاوى أحمد العزيز عبد -  49

1843 

   برقم    20190415:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الشرقاوى أحمد العزيز عبد -  50

1843 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد الشرقاوى أحمد عبله -  51

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد الشرقاوى أحمد عبله -  52

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الشرقاوى أحمد عبله -  53

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الشرقاوى أحمد عبله -  54

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الشرقاوى أحمد عادل -  55

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الشرقاوى أحمد عادل -  56

 1843   برقم    20190415



 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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشرقاوى أحمد عادل -  57

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشرقاوى أحمد عادل -  58

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد الشرقاوى أحمد العزيز عبد -  59

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد الشرقاوى أحمد العزيز عبد -  60

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الشرقاوى أحمد العزيز عبد -  61

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الشرقاوى أحمد العزيز عبد -  62

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد الشرقاوى أحمد عبله -  63

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد الشرقاوى أحمد عبله -  64

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الشرقاوى أحمد عبله -  65

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الشرقاوى أحمد عبله -  66

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الشرقاوى أحمد عادل -  67

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين قيعوالتو االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الشرقاوى أحمد عادل -  68

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشرقاوى أحمد عادل -  69

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشرقاوى أحمد عادل -  70

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد الشرقاوى أحمد العزيز عبد -  71

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد الشرقاوى أحمد العزيز عبد -  72

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الشرقاوى أحمد العزيز عبد -  73

 1843   برقم    20190415

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد الشرقاوى أحمد العزيز عبد -  74

 1843   برقم    20190415



 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

   برقم    20190418:  تاريخ ، للوفاه وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد احمد احمد امل -  75

11291 

   برقم    20190418:  تاريخ ، للوفاه وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد احمد احمد امل -  76

11291 

    20190418:  تاريخ ، للوفاه وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  الرومى على امين حمدى -  77

 11291   برقم

    20190418:  تاريخ ، للوفاه وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الرومى على امين حمدى -  78

 11291   برقم

    20190418:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد احمد احمد امل -  79

 11291   برقم

    20190418:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد احمد احمد امل -  80

 11291   برقم

    20190418:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  تضامن شركة  الرومى على امين حمدى -  81

 11291   برقم

    20190418:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الرومى على امين حمدى -  82

 11291   برقم
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 25760   برقم    20190422:  تاريخ ، 5590  2023/3/13حتى سارى  متولى الرحمن عبد احمد مجدى -  279

 20040   برقم    20190422:  تاريخ ، 5579  2022/10/29      حتى سارى-ج  طلبه فرج فهمى رجب -  280

 31192   برقم    20190422:  تاريخ ، 5586  2023/12/14حتى سارى  مشالى عبده محمد فكرى احمد -  281

 27545   برقم    20190422:  تاريخ ، 5594  2023/4/6 حتى سارى-ج  الرحيم عبد موسى خلف محمد -  282

 30049   برقم    20190423:  تاريخ ، 5644  2023/5/28 حتى سارى-ج  حلبيه محمد احمد احمد على -  283

   برقم    20190423:  تاريخ ، 5601  2022/5/22            حتى سارى-ج  الغنى عبد محمود محمود اسالم -  284

13567 

 22552   برقم    20190423:  تاريخ ، 5633  2022/12/25حتى سارى  جادو السيد احمد السيد احمد -  285

 1580   برقم    20190423:  تاريخ ، 5606  2022/8/30حتى سارى  متولى محمد طه ناصر -  286

 4632   برقم    20190423:  تاريخ ، 5603  2024/3/23حتى سارى  حسن ابو محمد صابر احمد احمد -  287

 6008   برقم    20190423:  تاريخ ، 5624  2019/12/12           حتى سارى-ج  الدنجاوى احمد السعيد السيد -  288

 3757   برقم    20190423:  تاريخ ، 5621  2023/10/17            حتى سارى-ج  على عسران بكر حسن عصام -  289

 28173   برقم    20190423:  تاريخ ، 5639  2023/4/14 حتى سارى-ج  السيد محمد امين محمد شيماء -  290

 28610   برقم    20190423:  تاريخ ، 5623  2023/4/17     حتى سارى-ج  رشوان اسماعيل احمد سعديه -  291

 22397   برقم    20190423:  تاريخ ، 5634  2022/12/23 حتى سارى-ج  محمد ابراهيم عبده نشوه -  292

 10124   برقم    20190423:  تاريخ ، 5607  2021/7/20حتى سارى  الدسوقى محمدين ابراهيم ابراهيم رشا -  293

 4353   برقم    20190423:  تاريخ ، 5631  2024/2/9حتى سارى  رضوان محمد احمد عالء -  294

 31307   برقم    20190424:  تاريخ ، 5678  2024/12/31 حتى سارى -ج  الشريف حسن الغريب محمد -  295

 14338   برقم    20190424:  تاريخ ، 5667  2022/6/5             حتى سارى-ج  شعبان مصطفى مصطفى دينا -  296

 17475   برقم    20190424:  تاريخ ، 5684  2022/9/1       حتى سارى-ج  السالم عبد محمد احمد كريم -  297

 31990   برقم    20190424:  تاريخ ، 5660  2024/5/17          حتى سارى-ج  البنا معوض ابراهيم محمد هيام -  298

 18865   برقم    20190424:  تاريخ ، 5683  2022/10/2 حتى سارى-ج  حمزه حسنين حسنين السيده -  299

 29045   برقم    20190424:  تاريخ ، 5682  2023/5/8 حتى سارى-ج  على رزق احمد احمد السعيد -  300

 3306   برقم    20190424:  تاريخ ، 5668  -ج  يونس الحميد عبد طنطاوى محمد -  301



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 81 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 23929   برقم    20190424:  تاريخ ، 5659  2023/2/3حتى سارى  محمد الحفنى على فارس -  302

 13887   برقم    20190424:  تاريخ ، 5666  2022/12/10 حتى سارى -ج  السمان محمد احمد اسماء -  303

   برقم    20190424:  تاريخ ، 5677  2022/7/1      حتى سارى-ج  العدوى مصطفى درويش مصطفى منار -  304

15194 

 4340   برقم    20190424:  تاريخ ، 5685  2024/2/8             حتى سارى-ج  سنان اسماعيل المهدي السيد وليد -  305

 2533   برقم    20190424:  تاريخ ، 5654  2023/2/22             حتى سارى-ج  االمام العدل محمد السيد ثروت -  306

 13601   برقم    20190424:  تاريخ ، 5663  2022/5/26      حتى سارى-ج  يونس توفيق احمد حمدى محمد -  307

 21512   برقم    20190428:  تاريخ ، 5713  -ج  هرانم احمد مسعد -  308

 25636   برقم    20190428:  تاريخ ، 5711  2023/3/13               حتى سارى-ج  ندا عبده الدين عالء بسنت -  309

 4349   برقم    20190428:  تاريخ ، 5721  2024/2/8 حتى سارى-ج  الغصناوي محمد محمد -  310

 4587   برقم    20190428:  تاريخ ، 5728  2024/3/16 حتى سارى-ج  الحليم عبد سلطان ابو حسين الدين كمال -  311

 29923   برقم    20190428:  تاريخ ، 5700  2023/5/21حتى سارى  المزاحى يوسف حسن احمد -  312

 4328   برقم    20190428:  تاريخ ، 5720  2024/2/6 حتى سارى-ج  ابوزيد احمد حسن منى -  313

 25449   برقم    20190428:  تاريخ ، 5719  2023/3/11 حتى سارى-ج  ابراهيم صابر ابراهيم احالم -  314

 24692   برقم    20190428:  تاريخ ، 5733  2023/2/19حتى سارى  حشيش ابو محمد احمد عزيز سوزان -  315

   برقم    20190428:  تاريخ ، 5707  2023/6/2         حتى سارى-ج  على محمد الرحمن عبد محمد السيد محمد -  316

30160 

   برقم    20190428:  تاريخ ، 5722  2022/11/17           حتى سارى-ج  السيد محمد ابراهيم الدين صفاء -  317

20940 

 19319   برقم    20190428:  تاريخ ، 5694  2022/10/10                حتى سارى-ج  محمود محمد جمال سناء -  318

   برقم    20190428:  تاريخ ، 5695  2022/12/18                   حتى سارى-ج  محمد ريحان احمد رمضان محمد -  319

22201 

 26987   برقم    20190428:  تاريخ ، 5710  2023/3/26       حتى سارى-ج  غنام على احمد ياسر غاده -  320

   برقم    20190430:  تاريخ ، 5756  2023/5/6            حتى سارى-ج  على ابو هللا عبد محمد ابراهيم وديده -  321

28965 

 21685   برقم    20190430:  تاريخ ، 5755  2022/11/28حتى سارى  عيد محمد حسن عبير -  322

 4941   برقم    20190430:  تاريخ ، 5734  2024/5/18 حتى سارى-ج  قاسم حسن امين على -  323

 4495   برقم    20190430:  تاريخ ، 5751  2024/3/1حتى سارى  هللا عبد على الدسوقى ابراهيم محمد -  324

 26865   برقم    20190430:  تاريخ ، 5737  2023/3/25         حتى سارى-ج  االلفى السيد ابراهيم احمد -  325

 16319   برقم    20190430:  تاريخ ، 5748  2022/7/23حتى سارى  حسن محمد احمد محمد -  326



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190430:  تاريخ ، 5753  2023/2/19          حتى سارى-ج  عبده محمد مصطفى الزكى جمال -  327

24696 

 4732   برقم    20190430:  تاريخ ، 5738  2024/4/12             حتى سارى-ج  كراويه ابراهيم محمد رضا -  328

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 4163   برقم    20190401:  تاريخ ، 4718  2024/01/10               حتى سارى-ج  وشركاه الحمامصى محمد احمد -  1

 4169   برقم    20190401:  تاريخ ، 4712  2024/1/11حتى سارى  وشريكه فوزى محمد -  2

  2024/3/17        حتى سارى-ج  الجمركى والتخليص والتصدير لإلستيراد عمر محمد رشاد وحسن مطر محمد السيد ايمن -  3

 4602   برقم    20190402:  تاريخ ، 4743

 4635   برقم    20190403:  تاريخ ، 4822  2024/3/23 حتى سارى-ج  وشركاه محمد على احمد محمد شركة -  4

 169   برقم    20190404:  تاريخ ، 4843  2022/1/28حتى سارى  وشريكتة سليمان أحمد أحمد العربى -  5

   برقم    20190407:  تاريخ ، 4896  2024/2/15حتى سارى  وشركاه الدايم عبد مصطفى المنعم عبد امان محمد -  6

4410 

   برقم    20190408:  تاريخ ، 4934  2022/12/25 حتي ساري 2017/12/25- ج  وشريكه لاسماعي على حافظ هانى -  7

2208 

 3745   برقم    20190410:  تاريخ ، 5043  2023/10/14حتى سارى  وشريكه السالم عبد حسن عيد تامر شركة -  8

 ، 5082  2023/11/21        حتى سارى-ج(   حسانين عباس الحسينى ورثه)  وشركاه حسانين عباس الحسينى محمد -  9

 3945   برقم    20190410:  تاريخ

 ، 5082  2023/11/21        حتى سارى-ج  وشركاها رفاعى ابو محمود السيد فاطمة/ليصبح التجاري االسم تعديل -  10

 3945   برقم    20190410:  تاريخ

 4599   برقم    20190410:  تاريخ ، 5073  2024/3/17حتى سارى  وشريكها حسين الدين نور رضا شركة -  11

    20190410:  تاريخ ، 5073  2024/3/17حتى سارى  وشركاه خضر محمود جمال/ليصبح التجاري االسم تعديل -  12

 4599   برقم

 4599   برقم    20190410:  تاريخ ، 5073  2024/3/17حتى سارى  وشريكها حسين الدين نور رضا شركة -  13

    20190410:  تاريخ ، 5073  2024/3/17حتى سارى  وشركاه خضر محمود جمال/ليصبح التجاري االسم تعديل -  14

 4599   برقم

:  تاريخ ، 5122  2022/6/12        حتى سارى-ج  وشريكته العليدى حماده محمد حسن/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  15

 14650   برقم    20190411

 5408   برقم    20190414:  تاريخ ، 5169  2019/8/10حتى سارى  وشريكها الفتاح عبد يوسف شيرين شركة -  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190415:  تاريخ ، 5228  2023/02/09           حتى سارى-ج==  وشريكتها ترك العربي السيد نهى -  17

2456 

    20190415:  تاريخ ، 5213  2023/08/08              حتى ىسار-ج  وشركائها جالل جلبى الغنى عبد محمد سهير -  18

 3456   برقم

   برقم    20190415:  تاريخ ، 5213  2023/08/08              حتى سارى-ج  وشريكه الخياط حسين محمد السيد -  19

3456 

   برقم    20190416:  تاريخ ، 5268  2023/12/13 حتى سارى-ج  وشريكه المصرى سليمان المالك عبد بركات -  20

4041 

 2578   برقم    20190416:  تاريخ ، 5272  2018/3/1ج**  وشركاها موسى فكتوريا -  21

 19648   برقم    20190416:  تاريخ ، 5234  2022/10/16حتى سارى  وشريكها هالل حسن عوض اكيده -  22

:  تاريخ ، 4054  2023/12/15 حتى سارى-ج(   الموجود عبد ابرص ورثه)  وشركاه محمود الموجود عبد صابر طارق -  23

 4054   برقم    20190416

   برقم    20190421:  تاريخ ، 5570  2019/01/05               حتى سارى-ج  وشريكه الكريم عبد محمود يوسف -  24

4145 

   برقم    20190421:  تاريخ ، 5571  2024/01/04                حتى سارى-ج  وشريكه الكريم عبد محمود يوسف -  25

4145 

    20190421:  تاريخ ، 5565  2023/08/02               حتى سارى-ج  وشريكه محمد احمد الموجود عبد الدين نصر -  26

 3431   برقم

   برقم    20190423:  تاريخ ، 5635  2022/6/9 حتى سارى-ج  وشريكة عبدة المالك عبد عبدة نظير يوسف شركة -  27

14441 

 4160   برقم    20190423:  تاريخ ، 5641  2024/1/10 حتى سارى-ج  وشريكته طرابيه فهمى محمود فهمى -  28

 3657   برقم    20190430:  تاريخ ، 5772  2023/9/19حتى سارى  وشريكه ريحان محمد محمد محمود -  29

 3794   برقم    20190430:  تاريخ ، 5744  2023/10/25          حتى سارى -ج  وشركاه دردير محمد حسن جمال -  30

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 4526   برقم    20190401:  تاريخ ، رهن قيد  بخيت احمد بدري نصر -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

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

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


