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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 40426 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار عطيه عوض محمد السيد -  1

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

 المناخ - الثالثة المنطقه 54 عماره 6 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 دوكو عن 40436 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهدبى حجازى حجازى محمد -  2

 الزهراء حرفيين 2رقم بلوك 60رقم ورشة:  بجهة ، سيارات

 بيع عن 40455 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى زكى احمد اشرف ايه -  3

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

 الشرق - السادات عاطف شارع التجارى التجارى المول 49 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 بيع عن 40404 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدياسطي محمد امين امام امال -  4

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و ومفروشات قطنيه مالبس

 275 رقم محل الصديق بكر ابو مساكن 14 عماره بورفؤاد:  بجهة ،( والورادات الصادرات على للرقابة

 االستيراد عن 40498 قمبر 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل جاد ابراهيم سوسن -  5

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

 الزهور حى- الزهور تعاونيات الجيزة مساكن 3مدخل فلسطين عمارة علوى االول الدور 6بالشقة حجرة:  بجهة

 االستيراد عن 40531 برقم 20190729 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقار سيدهم زكى جورج -  6

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

 العرب - تمليك السالم مساكن 62 عماره 12 رقم شقه:  بجهة

 االستيراد عن 40422 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم ثابت حسنى ايمن -  7

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

 حامد شارع خلف محمود ملك اول دور علوى شقه:  بجهة ، مستعمله سيارات غيار قطع واستيراد المستعمله المالبس واستيراد

 العرب - زغلول وصفيه االلفى

 بيع عن 40447 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على عطيه محمد دينا -  8

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد مجمدهال الغذائيه والمواد الطازجه الخضروات

 ابراج 40 عماره 6 رقم محل:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 المناخ - االلى الحاسب

 عن 40465 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى على محمد ابراهيم ريهان -  9

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

 الزهور حى- وحده 5000ال مساكن 187رقم عقار 9شقة:  بجهة ، ؛(والورادات

 عن 40349 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور محمد عاشور محمد معتز -  10

 بورفؤاد - الصديق بكر ابو مساكن ج مدخل 12 رقم عماره 230 رقم محل:  بجهة ، جيم رياضيه العاب صاله

 االستيراد عن 40363 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى محمد متولى صفاء -  11

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

 الزهور حى - الزهور تعاونيات 3 مدخل مكه عمارة 21شقة:  بجهة

 بيع عن 40370 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطل على محمد مختار صابر محمد -  12

 الجديد بورفؤاد سوق 177 محل:  بجهة ، وحبوب عطارة
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 المقاوالت عن 40484 برقم 20190721 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ورده ابو السيد على احمد -  13

 العنابى وحارة نبيه شارع عوايد 53وتنظيم مدن 55رقم عقار الرابع ربالدو مكتب:  بجهة ، العموميه

 عن 40538 برقم 20190730 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الدسوقى محمد محمد احمد -  14

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

 الزهور حى- الجبل امل مساكن 18رقم عمارة 15رقم شقة:  بجهة ، وتوصيل وشحن(والورادات

 عن 40542 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باشا حسن الحى عبد صالح محمد -  15

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

 الزهور - حرفيين 34 رقم عماره علوى دور 14 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 االستيراد عن 40543 برقم 20190731 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على نبيل بسنت -  16

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

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 96 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 40413 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معيزة احمد السيد محمد محمود على -  17

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

 بروتكس تقسيم 68 ع منى برج االرضى بالدور 57شقة:  بجهة ،( والورادات الصادرات

 40423 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى المنعم عبد محمد محمد نامير -  18

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

 - أ 14 منطقه القابوطى اهالى جمعيه 2 عقار 101 شقه:  بجهة ، اعمال رجال وخدمات مطاعم مستلزمات وتوريد( والورادات

 الزهور

 االستيراد عن 40454 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الكريم عبد سليمان منى -  19

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

 العرب - الموظفين مساكن 25 عماره 21 شقه:  بجهة

 ، ماركت سوبر عن 40368 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد على احمد -  20

 يوليو 23و سبتمبر 15 شارع 66 رقم عمارة 5رقم محل:  بجهة

 االستيراد عن 40464 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده على احمد ماجده -  21

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

 العزب ارض تقسيم والعراقى الجيزة شارع 77العقار الثالث الدور الكائنه بالشقة حجرة:  بجهة ، المستعملة اتلمالبس واستيراد

 40476 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاحى غريب الدسوقى ابراهيم محمد -  22

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

 الزهور - الزهور تعاونيات 2 مدخل فلسطين عماره 4 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 عن 40483 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد ياسين السيد احمد -  23

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

 الخامسه المنطقة 27رقم عقار 7بالشقة حجرة:  بجهة ،( والورادات

 االستيراد عن 40385 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد عوض محمد امال -  24

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

 الزهور حى- المناصرة مساكن 118 رقم عقار االرضى بالدور بالشقة حجرة:  بجهة

 عن 40384 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن الفتاح عبد حسن نشوى -  25

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

 الزهور تعاونيات 3 مدخل التحرير عماره 12 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات
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 تجارة عن 40401 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد سالم محمد وسام -  26

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  و زراعية ومخصبات وكماويات الغلق محكمة زراعية مبيدات

 قرية ب بلوك 1 رقم بالمنزل  3 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على رقابةلل العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 الجنوب- رمضان من العاشر

 االستيراد عن 40494 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جميل حسن السيد على ايه -  27

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

 وحدة 5000ال مساكن 162عقار 7شقة:  بجهة

 كافيتريا عن 40500 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الاله عبد محجوب السيد محمد -  28

 العرب - العزب ارض تقسيم االمارات شارع 20رقم عمارة 20/11على 3رقم محل:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات لبيع ومقهى

 كوافير عن 40511 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هديه احمد محمد زغلول داليا -  29

 العرب- على محمد شارع الموظفيين مساكن 24رقم عمارة االرضى الدور 2رقم محل:  بجهة ، حريمى

 حظيرة عن 40411 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى على ناصر -  30

 البقر بحر -الجنوب- عزام شادر 1366رقم قطعة على مقامة حظيرة:  بجهة ، حالبه المواشى لتربية

 تجارة عن 40437 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  عيد محمد محمد محمد وليد -  31

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد والحلويات الغذائية المواد

 على ومحمد عبادى شارع 32رقم العقار شطا ملك محل:  بجهة ،( والورادات الصادرات على للرقابة

 االستيراد عن 40439 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم محمد محمد ناهد -  32

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

 الضواحى - الصفا مساكن 38 عقار 4 بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله السيارات غيار قطع واستيراد

 االستيراد عن 40361 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمود فرج محمود -  33

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

 الزهور حى - الوليد بن خالد مساكن 175 عمارة 19رقم شقة:  بجهة

 عن 40376 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الحافظ عبد جمال ساميه -  34

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

 الزهور - التكاليف منخفض طالب ابى بن على مساكن 135 عقار 21 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 ماعدا) االستيراد عن 40381 برقم 20190703 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد خالد السيد -  35

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

 الجولف ارض حلبيه على محمد برج 17رقم عمارة الثامن بالدور 15رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، المستعملة المالبس

 االستيراد عن 40472 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الملك عبد احمد مسعد ياسر -  36

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

 المناخ - الكويت حي 25 عقار 13 بالشقه حجره:  بجهة

 عن 40393 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفار على شلبى صبرى جيهان -  37

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

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 9 عماره 6 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40407 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روفائيل ابراهيم عزيز مسعد اوجينى -  38

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

 الزهور حى- البنك مشروع 1328مشروع ب11رقم عمارة 14رقم بالشقة حجرة:  بجهة ،( والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 40492 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم خليل ابراهيم السيد احمد -  39

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

 الزهور  العاص بن عمر مساكن أ 38 عماره 1 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 40503 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العباسى احمد الفتوح ابو محسن ابراهيم -  40

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

 الزهور - العباسى ارض مساكن 13 رقم عماره 4 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40425 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالنصر محمد الصديق محمد -  41

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

 الضواحي - االرضي الدور زمزم مساكن 3 رقم عماره 3 رقم بالشقة حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 مفروشات بيع عن 40427 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا مرقص حنا رمزى -  42

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

 الشرق - الجولف ضار 8 رقم عماره 6 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 االستيراد عن 26849 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان محمد محمود نادر -  43

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

 الضواحي - الجديد السالم مساكن 71رقم عمارة-1 رقم شقة:  بجهة

 االستيراد عن 26849 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان محمد محمود نادر -  44

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

 الضواحى - االلى الفرن بجوار الجديد بالسالم 22 رقم العماره امام كشك:  بجهة

 عن 40457 برقم 20190716 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباقى عبد السيد ابراهيم طارق محمد -  45

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

 برج 83 رقم عماره الثامن الدور 805 رقم شقه:  بجهة ، المالحيه والتوكيالت المستعمله المالبس واستيراد والتصدير( والورادات

 الضواحى - الشرطه نادى العضاء واالسكان للبناء التعاونيه جمعيه كلوز

 تجاره عن 40469 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سهمود محمود محمد انصاف -  46

 الشرق - السادات عاطف شارع النورس قريه 39 محل:  بجهة ، وساعات وشباشب واحذيه مالبس

 االستيراد عن 40475 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على اسماعيل زيد ابو هانى -  47

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

 المناخ - الحريه مساكن 35 عقار 9 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 سوبر عن 40371 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد محمود صابر زينب السيده -  48

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

 الزهور حى- الجيزة تعاونيات شوقى احمد عمارة 45رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 االستيراد عن 40399 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عباس محمد حنان -  49

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

 ب5 شقه طالب ابي بن يعل 43 ع الزهور:  بجهة

 تجارة عن 40485 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجرايحى حسن احمد فاطمه -  50

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد بالجملة غذائية مواد

 الزهور حى- الزهور تعاونيات اكنوبر شباب منطقة 6رقم عمارة 12محل:  بجهة ،( والورادات الصادرات على

 تجارة عن 40485 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجرايحى حسن احمد فاطمه -  51

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد بالجملة غذائية مواد

 الزهور حى- الزهور تعاونيات اكنوبر شباب منطقة 6رقم عمارة 12محل:  بجهة ،( والورادات الصادرات على



 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

 40495 برقم 20190722 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين السيد محمد عبده العربى السيد احمد -  52

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد والبارده الساخنه المشروبات تجهيز و بيع عن

 الضواحي - القابوطي تقسيم 15 قطعه 6 بلوك 2 رقم محل:  بجهة ،* ؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 االستيراد عن 40549 برقم 20190731 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زبادى محمود محمد مرفت -  53

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

 الزهور - القمصان ابو ابراج االخالص رجدب 7 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 االستيراد عن 40418 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بغا محمود السيد جمعه -  54

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

 الزهور حى- الخطاب بن عمر مساكن ب 49 عمارة 3رقم شقة:  بجهة

 االستيراد عن 40420 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته محمد عوض ممدوح -  55

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

 الزهور - الخريجين شباب 33 عماره 9 شقه:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد

 تجارة عن 40446 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه ابراهيم محمد اسامة احمد -  56

 الكويت حى مساكن 100رقم عمارة 4رقم محل:  بجهة ، ومفروشات منزلية ادوات وبيع

 تمونيه بقاله عن 40358 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شعبان فهمى السيد -  57

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

 الشعبيه المساكن الخامسه المنطقه 2مجموعه 5رقم محل:  بجهة ،( والورادات

 تجارة عن 40366 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كاتول محمد فؤاد السيد عماد -  58

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد جملة غذائية مواد

 الخليلى خان مساكن االشراف برج 2رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على

 عن 40448 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه ابو على مصطفى على محمد -  59

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

 زمزم مساكن 141 عقار الثانى بالدور 9 بالشقة حجرة:  بجهة ،( والورادات

 عن 404081 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبره خليفه محمود نادر هناء -  60

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

 الوليد بن خالد مساكن ب8 رقم عمارة 18رقم بالشقة حجرة:  بجهة ،( والورادات

 عن 40396 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش على احمد محمد مصطفى -  61

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

 الزهور حى-العزيز عبد بن عمر مساكن أ26رقم عمارة 8رقم بالشقة حجرة:  بجهة ،( والورادات

 عن 40378 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده سالم محمد محمد مصطفى -  62

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

 الزهور - العاص بن عمرو أ 6 عقار 19 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40387 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبالى الرحيم عبد السيد منى -  63

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

 الزهور - تعاونيات الجيزه مساكن 3 مدخل العزيز عبد بن عمر عماره 15 رقم حجره:  بجهة

 عن 40493 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر ابو محمد برهوم الرحمن عبد -  64

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

 الزهور حى- الجيزه تعاونيات مساكن الحسين االمام عمارة 14محل:  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 40508 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكاوى ابوطالب محمود فتحى حسن -  65

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

 العرب - والباجورى السواحل شارع 83 رقم عقار الثانى بالدور شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 صناعه عن 40534 برقم 20190730 ىف قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق على حسن جمعه محمد -  66

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد والجرانيت الرخام وتجارة

 الضواحى- الزهراء فاطمه حرفيين 139رقم محل:  بجهة ،( والورادات الصادرات على للرقابة

 تناول عن 40544 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد غريب هانى -  67

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد استيشن وبالى جاهزه خفيفه وماكوالت وبارده ساخنه مشروبات

 ناصر شارع 22 عقار 8 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 العرب - العزب مالك مشروع

 االستيراد عن 40433 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن الفتاح عبد حسن محمد -  68

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

 الزهور -الزهور تعاونيات 3 مدخل التحرير عمارة 12 بالشقة حجرة:  بجهة

 االستيراد عن 40450 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ياسين حسن شهيناز -  69

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

 الزهور حى- الوليد بن خالد 37 رقم عمارة 20رقم شقة:  بجهة

 عن 40453 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس محمد رجب عادل محمد -  70

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

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن أ 26 عقار 8 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40356 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجعبري احمد ابراهيم محسن رباب -  71

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

 المناخ - الحريه مساكن 8 عقار 10 بالشقه حجره:  بجهة ،* ؛(والورادات

 االستيراد عن 40379 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه احمد زكى ياسمين -  72

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

 الزهور - الجوهره مساكن 5 رقم عماره 402 رقم شقه:  بجهة

 االستيراد عن 40392 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البابا رجب السيد مروه -  73

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

 الزهور - قبضايا مساكن ب 15 رقم عماره 11 رقم شقه:  بجهة

 عن 40487 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ مصطفى احمد مصطفى -  74

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

 النقراشى فهمى ومحمود نبيه شارع 9رقم عقار الثالث الدور 6رقم شقة:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد( والورادات

 مالبس تجاره عن 40406 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح السيد سمير سمر -  75

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

 17 رقم محل دمياط موقف خلف ديسمبر 23 شارع 6 رقم عماره الزهور:  بجهة ،( والورادات الصادرات

 عن 40409 برقم 20190708 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والى محمد ابراهيم محمد احمد -  76

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

 الجنوب - زيدان اوالد - البقر بحر منطقه 207 رقم ملك االرضى الدور محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات



 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

 عن 40506 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ارىغب ياسين السيد سمير ساميه -  77

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

 الزهور تعاونيات 2 مدخل حيان بن جابر عماره 3 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40516 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وفا الفتاح عبد محمد ماجده -  78

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

 العرب- واالنصار المنيا شارع 98رقم عقار الثالث بالدور بالشقه حجرة:  بجهة

 عن 40546 برقم 20190731 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود علي عبده عبير -  79

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

 ؛*؛(والورادات

 17 رقم شقه رباح بن بالل مساكن ب 10 رقم عماره الزهور:  بجهة ، 1976 لسنة 34 قانون

 عن 40456 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميد بدر محمد عوض عنتر ايه -  80

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

 المناخ - ناصر بلوكات 5 رقم عماره 4 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40351 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزه احمد فتحى حسين -  81

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

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 76 رقم عماره 23 رقم شقه:  بجهة ، العامه والمقاوالت

 تشغيل عن 40477 برقم 20190717 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف المتولى السيد وائل -  82

 الزهور - حرفيين 34 عقار علوى 6 محل:  بجهة ، سيارات فرش عمل نسيجيه منتجات

 االستيراد عن 40355 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل احمد خليل مصطفى -  83

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

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 177 عقار 2 بالشقه حجره:  بجهة

 عن 40372 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البغدادى الرازق عبد صابر نهى -  84

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

 زينب السيده مساكن 17عمارة 23بالشقة حجرة:  بجهة ،( والورادات

 ، كافيتريا عن 40374 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قالده هللا جاد شكرى سامى -  85

 الجديده االسر مساكن 43رقم عقار 6محل:  بجهة

 افرنجى مخبز عن 40388 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على عطا رشاد -  86

 العرب - البدرى وحاره كسرى شارع زكى فتوح ملك 1 رقم محل:  بجهة ، وحلوانى

 حلواني عن 40397 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عنين مسعد احمد نبيه اسالم -  87

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

 1 رقم محل رباح بن بالل مساكن 76 رقم عماره الزهور:  بجهة ،( والورادات

 االستيراد عن 40403 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ناجى السنوسى السيد -  88

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

 الزهور - وحدة 5000 ال مساكن 135 رقم عمارة 4 رقم شقه:  بجهة

 عن 40505 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحراوى الصاوى السيد فوزيه -  89

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

 الضواحى- القديم زمزم مساكن 38رقم عمارة 6رقم شقة:  بجهة ،( والورادات



 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

 مركز عن 35028 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم محمد السيد العربى السيد -  90

 الشرق - العلوى االول الدور الشرق برج كامل ومصطفى رمسيس شارع 2 رقم مكتب:  بجهة ، وتخاطب مهارات تنميه

 عن 40512 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغندور العظيم عبد محمد ايمن -  91

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

 الشرق- علىى محمد شارع الشرطة النصر ابراج 2رقم عمارة 2رقم وحده:  بجهة ،( والورادات

 40550 برقم 20190731 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبايه عباس العربى الجرايحى ياسمين -  92

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

 الزهور - القمصان ابو ابرج A 14 مدخل الهدى برج 32 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40421 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رخا محمد محمود حمزه مهدى -  93

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

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ 49 رقم عماره 3 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 سوبر عن 40438 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  االلفى السيد محمود احمد -  94

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

 الزهور حى- الجديد دمياط موقف 73 محل:  بجهة ،( والورادات الصادرات

 عن 40461 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحطاب السالم عبد السالم عبد نبيله -  95

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

 المناخ - جده و الصفا شارع تعمير 2 مساكن 1 رقم عماره 6 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40395 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبره خليفه محمود نادر -  96

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

 الوليد  بن خالد ب8 عمارة18 رقم شقة:  بجهة

 عن 40354 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطرس مجلع رشاد ابراهيم يوسف -  97

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد سيارات وفالتر وشحومات زيوت تجارة

 والشهيد مصر نهضة شارع األمل مساكن أ 2 عماره أ 12 رقم محل:  بجهة ،* ؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 العرب - الشربيني

 االستيراد عن 40470 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البياع محمود زكريا ساميه -  98

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

 االدوية مجمع شرق البهائى برج 3رقم عقار الرابع الدور 16رقم بالشقة حجرة:  بجهة

 عن 40497 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطه على مختار المرسى هبه -  99

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

 الزهور - رباح بن بالل مساكن ب 56 عماره 2 شقه:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 40513 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العتمه على ذكريا عبده احمد -  100

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

 الزهور حى- قباضايا مساكن أ12قمر عمارة 18رقم شقة:  بجهة ،( والورادات

 كافتريا عن 40502 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد صابر محمد -  101

 بورسعيد- غرب االبطال نادى شرق الجميل منطقه كافتريا:  بجهة ، فقط قماش وخيم شماسى وتاجير وبارده ساخنه مشروبات لتقديم

 الزهور

 عن 40518 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنى عبد الفتاح عبد محمد فاطمه -  102

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

 الزهور - العزيز عبد بن عمر111 عماره 9 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 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 40525 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمص محمود المنعم عبد شريف -  103

 الشرق - وعرفات الحريه شارع 41عمارة العقار اسفل محل:  بجهة ، البناء مواد وتوريد المقاوالت

 عن 40533 برقم 20190730 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبالى محمد محمد صالح الشيماء -  104

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

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 45 رقم عماره 14 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 40537 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مغازى العاطى عبد السالم عبد حمدين -  105

 بورفؤاد - المعلمين مساكن الطهطاوى رفاعه عماره 19 رقم محل:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره عن

 عن 40419 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بعيله اللطيف عبد احمد محمد ابراهيم -  106

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

 بورفؤاد - 207 مربع اللواء عماره االرضى الدور بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40424 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مخيمر حسن محمد احمد وليد -  107

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

 الضواحى - متولى السيد مساكن 42 رقم عماره االخير الدور 4 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40434 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر احمد صبح صبح ورده -  108

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

 الزهور - وحده 5000 ال مساكن 10 رقم عماره 19 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40440 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموافى السيد الحسينى صابر سعديه -  109

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

 المناخ - الحريه شمال استكمال مساكن 186 عماره 23 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 تجاره عن 40459 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان عوض محمد اسماء -  110

 بورفؤاد - المدينه شباب مساكن 3 رقم عماره 19 رقم محل:  بجهة ، عطور

 االستيراد عن 40471 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رخا ابراهيم انور ايمان -  111

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

 المناخ - الخامسه المنطقه 98 عقار 7 بالشقه حجره:  بجهة

 عن 40468 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماجد زيد ابو احمد محمد احمد -  112

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

 القادسيه عمارة السادس الدور 25 بالشقة حجرة:  بجهة ، مستعملة ومواتير مستعملة سيارات غيار قطع واستيراد ؛(والورادات

 الزهور حى- الزهور تعاونيات مدخل

 عن 40375 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصف عباس الستار عبد امينة -  113

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

 الزهور حى - وحده 5000ال 76عمارة 16رقم شقة:  بجهة ،( والورادات

 االستيراد عن 40491 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حمدون السيد محمد -  114

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

 الزهور حى- طالب ابى بن على مساكن أ50رقم عمارة 18رقم شقة:  بجهة

 عن 40504 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المر على طه محمد مصطفى -  115

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

 الزهور حى- الخطاب بن عمر مساكن أ14رقم عمارة 12رقم شقة:  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 40521 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف الحسينى محمد على -  116

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

 شوقى واحمد عكا شارع 11 رقم عمارة 5 رقم دور 5 بالشقه حجرع:  بجهة

 تحضير عن 8813 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى صالح محمد سمير -  117

 الشرق - الجولف ارض البنك مشروع 5 رقم عماره 7 رقم محل:  بجهة ، خفيفه ماكوالت وتناول وبيع

 تحضير عن 8813 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشافعى صالح محمد سمير -  118

 الشرق قسم - 6 رقم محل الجولف االسكان بنك اسكان مشروع 5 رقم عمارة:  بجهة ، خفيفه ماكوالت وتناول وبيع

 عن 40532 برقم 20190730 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسيح عبد نصير سمير كيرلس -  119

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

 الزهور - قبضايا مساكن أ 19 رقم عماره 6 رقم بالشقه حجره:  بجهة ،( والورادات

 عن 40541 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحوت ابراهيم محمد ابراهيم محمد -  120

 الضواحى - القابوطى االيواءات تقسيم ب 17 بلوك 64 عقار 1 محل:  بجهة ،(  االنترنت خدمات عدا فيما)  استيشن بالى

 معرض عن 40428 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبي عبد على احمد حسام -  121

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد الديكور وتوريدات الديكور ادوات بيع

 النهى برج عوائد 65 مدن 75 عماره ارضى دور 6 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 الشرق - سابقا ديليسبس زغلول سعد شارع

 معرض عن 40428 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبي عبد على احمد حسام -  122

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد الديكور وتوريدات الديكور ادوات بيع

 النهى برج عوائد 65 مدن 75 عماره ارضى دور 6 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 الشرق - سابقا ديليسبس زغلول سعد شارع

 عن 40429 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم سلطان محمد سلطان اجالل -  123

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

 المناخ - ماهر واحمد نبيه شارع 16 رقم ملك - الثالث الدور بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40435 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطناوى محمد السيد ثناء -  124

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

 الزهور حى - الجبل ارض مساكن 29رقم عمارة 13مرق  بالشقة 1رقم حجرة:  بجهة

 االستيراد عن 40442 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الحسينى صابر محمد -  125

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

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 187 عقار 8 شقه:  بجهة

 كوافير عن 40451 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل يوسف عيد بهانه -  126

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

 الشرق - والظاهر الوكيل شارع 10 رقم محل:  بجهة ،( والورادات الصادرات

 عن 40467 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمود محمود عطيات -  127

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

 الزهور حى- رباح بن بالل مساكن أ63عمارة 1رقم شقة:  بجهة ، ؛(والورادات

 عن 40367 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا ابراهيم الكريم جاد بسمة -  128

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

 الزهور حى- المروة مساكن 38رقم عمارة 4رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 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

 االستيراد عن 40369 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد احمد دينا -  129

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

 الوطنى الحزب مساكن 57رقم عمارة 2رقم محل:  بجهة ، خفيفه ماكوالت وتقديم وبيع وتحضير والتصدير(والورادات

 عن 40402 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباسل الستار عبد فاروق زينب -  130

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

 وسعد ابوالحسن شارع 20 رقم عماره االخير الدور البحريه بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد ؛*؛(والورادات

 العرب - زغلول

 عن 40405 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عامر العزيز عبد على ياسمين -  131

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

 الزهور - طالب ابي بن علي مساكن ب 43 رقم عماره 5 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40408 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض التونى حسين على اميرة -  132

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

 القابوطى 2/3 قطعه 19 بلوك االول بالدور 1رقم بالشقة حجرة:  بجهة ،( والورادات

 مغسله عن 40410 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بقطر يوسف هللا جاب نعيمه -  133

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

 الزهور - الجيزه تعاونيات 3 مدخل الحكيم توفيق عماره 17 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 العاب بيع عن 40515 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النوبى رزق سيد صفاء -  134

 الزهور حى- الجيزة تعاونيات المامون الخلفيه عمارة 32رقم محل:  بجهة ، انواعها بجميع اطفال

 االستيراد عن 40522 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل فؤاد حسن محمد -  135

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

 الضواحى- الزهراء فاطمه مساكن 15رقم عمارة 21رقم بالشقه حجرة:  بجهة

 سايبر عن 40540 برقم 20190731 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد محمود منيره -  136

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

 الزهور تعاونيات ابراهيم حافظ عماره 22 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40416 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان تميم بدر عاطف -  137

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

 الزهور حى- وحده 5000ال مساكن 10عمارة 19شقة:  بجهة

 االستيراد عن 40444 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راضى السيد ممدوح رشا -  138

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

 االسكان بنك مساكن 49رقم عمارة االرضى بالدور 3رقم محل:  بجهة

 االستيراد عن 40445 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى مرسى احمد عال -  139

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

 الزهور تعاونيات العبور عماره 2 مدخل 17 شقه:  بجهة

 االستيراد عن 40350 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى حسن احمد هانى -  140

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

 الزهور - الجوهره مشروع 43 رقم عماره 202 رقم شقه:  بجهة

 عن 40360 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبره خليفه محمود نادر خالد -  141

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

 الزهور حى - المروة مساكن 22رقم عمارة 13 رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 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 40466 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده يوسف محمد سهير -  142

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

 الزهور  الخطاب بن عمر مساكن 29 عماره 18 بالشقه حجره:  بجهة

 االستيراد عن 40462 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلتوت ابراهيم حمزة اسعد -  143

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

 الثالثة المنطقة 30 عمارة 6بالشقة حجرة:  بجهة

 عن 40391 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادو عيد مختار متولى رانيا -  144

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

 الزهور حى-اكتوبر شباب مساكن 36رقم عمارة 9رقم شقة:  بجهة ،( والورادات

 عن 40380 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغندور عطيه محمد عطيه اسراء -  145

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

 الزهور حى - الزهور تعونيات الهندسه كلية برج 30رقم بالشقة حجرة:  بجهة ،( والورادات

 عن 40377 برقم 20190703 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الفتوح ابو الشوادفى محمد احمد -  146

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

 والصبح االمين شارع 7رقم عمارة 21رقم بالشقة حجرة:  بجهة ،( والورادات

 االستيراد عن 40389 برقم 20190704 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العجمى السيد شلبى منى -  147

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

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن ب مدخل 57 رقم عقار 7 رقم شقه:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد

 عن 40507 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسرى المسرى الداودى جمال -  148

 الزهور حى- الحرفيين منطقه 33عمارة 14محل:  بجهة ، حالقه صالون

 عن 40527 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغزولى عطيه لبيب السيد سناء -  149

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

 الزهور حى- وحده 1328مشروع أ8رقم عمارة 5رقم شقه:  بجهة ، ؛(والورادات

 عن 40548 برقم 20190731 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى بديع العربى السيد اسامه -  150

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

 الزهور - الصفوه مساكن 11 رقم عماره 9 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 لبيع سيارات معرض عن 3994 برقم 20190711 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اوتومبيل حافظ -  151

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد الغير لحساب واستبدال وشراء

 المناخ قسم يوليو 23 شارع السابعه المنطقه 39 رقم بالعقار محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 لبيع سيارات معرض عن 3994 برقم 20190711 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اوتومبيل حافظ -  152

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد الغير لحساب واستبدال وشراء

 االنجليز جبانات شرق د مدخل 262 رقم عقار 1/10 قم رمحل محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 الزهور - الشرطه مصيف امام زغلول سعد شارع التنفيذى بالجهاز للعاملين المساكن لبناء التعاونيه الجمعيه عمارات

 عن 40460 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ محمود درويش سمر -  153

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

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ 60 رقم عماره 6 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 حظيره عن 40398 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرلسي عبده حمدي محمود -  154

 109 رقم الحظيره الجديد القابوطي منطقه الجنوب:  بجهة ، الماشيه لتربيه



 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

 االستيراد عن 40382 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا على محمود محمد احمد -  155

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

 الزهور حى- المروة مساكن 14عمارة 16رقم بالشقة حجرة:  بجهة

 تجارة عن 40482 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد محمد السيده -  156

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد المتوسيكالت غيار قطع

 الثالثة المنطقه 54رقم عمارة امام 6رقم محل:  بجهة ،( والورادات الصادرات على للرقابة

 االستيراد عن 40509 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل على محمد فاطمة -  157

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

 الزهور حى- الخرجيين شباب مساكن 33رقم عمارة 17رقم شقة:  بجهة

 االستيراد عن 40519 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طرطور احمد السيد احمد -  158

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

 الزهور حى- رباح بن بالل مساكن ب14رقم عمارة 8 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد

 عن 40524 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عثمان محمد نبيل محمود -  159

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

 الزهور حى-اكتوبر شباب اكنمس 15رقم عمارة 1رقم شقة:  بجهة ، ؛(والورادات

 عن 40535 برقم 20190730 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزازى االسيد فاروق نجالء -  160

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

 الضواحى- االسكان بنك مساكن 3رقم عمارة الخامس الدور 30رقم شقة:  بجهة ،( والورادات

 االستيراد عن 40431 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل احمد نعيم احمد -  161

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

 المناخ - ديسمبر 23 مساكن 7 رقم عقار 15 رقم شقة:  بجهة

 40443 برقم 20190715 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالل الحميد عبد محمد نادر احمد نورا -  162

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

 الجيش شارع 22/27 فلوريدا برج السابع الدر 71رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، المالحيه والتوكيالت والتصدير( والورادات

 عن 40479 برقم 20190718 فى يدق ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعى حسن على على دعاء -  163

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

 الزهور حى- طالب ابى بن على مساكن 39 عقار 11بالشقة حجرة:  بجهة ،( والورادات

 االستيراد عن 40390 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمود محمد عالء -  164

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

 الجوهرة مساكن 5رقم عمارة 202 رقم بالشقه حجرة:  بجهة

 عن 40383 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته محمد محمد جمال احمد -  165

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

 طالب ابى بن على مساكن 34رقم عمارة 18رقم شقة:  بجهة ،( والورادات

 عن 40362 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنى عبد احمد محمود احمد محمود -  166

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد غذائيه مواد توريد

 الزهور الخطاب بن عمر أ14رقم عمارة علوى الثانى الدور 12رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات لصادراتا على

 عن 40365 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طرابيه محمود الديسطى هدى -  167

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

 السادسه المنطقه 31رقم عمارة 7رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 40400 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد خضر غريب محمد -  168

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

 2 رقم بالشقه حجره وحده 5000 ال مساكن 144 عماره الزهور:  بجهة ،( والورادات

 عن 40501 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد محمد الدين صالح مياده -  169

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

 الزهور - الجيزه تعاونيات 2 مدخل كريم محمد عماره 14 رقم شقه:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 40529 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النور عبد جوده عياد عادل -  170

 المناخ- المستقبل امل عمارات 4رقم عمارة 23رقم شقة:  بجهة ، واالنشاءات العموميه المقاوالت

 عن 40530 برقم 20190729 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بصله يوسف حلمى محمد احمد -  171

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

 المناخ- السواحل قشالق النوعيه التربيه كليه بجوار الشاى زهره برج شاسيه الرود بالشقه حجرة:  بجهة ، والتصدير( والورادات

 عن 40539 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد امين محمود الشيماء -  172

 الشرق- على محمد ابراج وطولون النصر شارع المنى برج 10رقم محل:  بجهة ، صيدليه

 عن 40545 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد العزيز عبد حمدى سامر -  173

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 199 فى الكائن المحل 199 ع محل:  بجهة ،(  االنترنت خدمات دون)  استيشن بالى

 كافيه عن 40414 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان ابراهيم كامل احمد -  174

 البحر طرح شارع اركان فندق 13رقم محل:  بجهة ، اواى تيك ومطعم

 40432 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج محمد اللطيف عبد الغريب ايهاب -  175

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

 الزهور - الجوهره مساكن 24 رقم عماره 202 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 ، عطاره عن 40452 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد اسعد شفاء -  176

 المناخ - القديم اللنش مرسى الحريه ابراج 1 عقار 5 محل:  بجهة

 االستيراد عن 40441 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود السيد جمعه محمد -  177

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

 المناخ - تعمير 2 مساكن 48 رقم عماره 5 رقم شقه:  بجهة

 عن 40473 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حامد صالح حسين تسنيم -  178

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

 المناخ - االمل تقسيم منطقه 23 وتنظيم مدن 3 رقم عماره االسراء برج 5 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 بيع عن 40486 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيسى احمد احمد نرجس -  179

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

 بورفؤاد - الجديده االسر مساكن 40 رقم عماره 3 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على

 عن 40496 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضالى عمر القادر عبد فتحى احمد -  180

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

 الضواحى- الجديد السالم مساكن 109رقم عمارة 2رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 40394 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصباغ اسماعيل محمد مصطفى محمد -  181

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

 الزهور حى - الزهور تعاونيات 1مدخل الوفاء عمارة 6رقم بالشقة حجرة:  بجهة ،( والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 40357 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيدق محمد محمد رفعت حسن -  182

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

 بورفؤاد شباب مساكن 1 مدخل 1 رقم عماره 5 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40520 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد سعد النقراشى ناديه -  183

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

 الزهور - العزيز عبد بن عمر أ 89 عقار 17 شقه:  بجهة ،* ؛(والورادات

 بقاله عن 40523 برقم 20190728 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريحان حسن محمد على -  184

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

 العرب- ماهر واحمد المنصوره حارة 29عقار 2رقم محل:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد(والورادات

 عن 40528 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن بكر محمد دعاء -  185

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

 المناخ - الحريه  مساكن 35عقار 5شقه:  بجهة ، ؛(والورادات

 االستيراد عن 40449 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الحسينى صابر ايمان -  186

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

 زينب السيده مساكن 24عمارة 20رقم بالشقة حجرة:  بجهة

 عن 40463 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العايق محمود محمد السيد محمد -  187

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

 المناخ - ناصر بلوكات 7 عقار 7 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 40480 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رطب عبده السعود ابو محمد السعود ابو -  188

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

 على محمد شارع مبارك حى د/3عمارة االول بالدور 2بالشقة مكتب:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد(والورادات

 عن 40353 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم جاد وزمعز خليل ايناس -  189

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

 المناخ - الثامنه المنطقه 33 رقم عماره 9 رقم بالشقه 1 رقم حجره:  بجهة ، العامه والمقاوالت( والورادات

 االستيراد عن 40352 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريان محمد صالح عبير -  190

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

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 144 عماره 18 رقم شقه:  بجهة ، العامه والمقاوالت

 عن 40359 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منتصر نصر محمد نصر مجدى -  191

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

 الدين صالح شارع 24رقم عقار 1رقم محل:  بجهة ، رجالى وكوافير( والورادات

 االستيراد عن 40489 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين سليمان حسنين خالد -  192

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

 المناخ - االولى المنطقه 72 رقم عقار 3 بالشقه حجره:  بجهة

 عن 40373 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشوه محمد فؤاد احمد احمد -  193

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

 تمليك السالم مساكن 105عمارة 14رقم بالشقة حجرة:  بجهة ،( والورادات

 عن 40386 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته الفتاح عبد احمد عمرو -  194

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

 الزهور - الزهور تعاونيات 2 مدخل االقصر عماره 18 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 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

 عن 40490 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فويله شلبى السيد محمد اميرة -  195

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

 الزهور حى- الجيزة تعاونيات 3مدخل حنيفه ابو االمام ةعمار 1رقم شقة 1حجرة:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد(والورادات

 عن 40517 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شامه ابو على عبده صابر كريم -  196

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

 المناخ حى- الثالثة المنطقة 8عقار 8شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 40423 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى المنعم عبد محمد محمد ميرنا -  197

 العاملين مساكن 5 رقم عماره 31و30و29و28و27 رقم محالت:  بجهة ، والبارده الساخنه الماكوالت وتناول وبيع تحضير عن

 بورفؤاد - السويس قناه بهيئه

 40423 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى المنعم عبد محمد محمد ميرنا -  198

 الزهور - أ 14 منطقه القابوطى اهالى جمعيه 2 عقار 101 شقه:  بجهة ، والبارده الساخنه الماكوالت وتناول وبيع تحضير عن

 عن 40526 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود يوسف الهراس الدين محى -  199

 الجنوب - الكاب كبارى الخمس منطقه 245رقم قطعه:  بجهة ، مواشى حظيرة

 عن 40536 برقم 20190730 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزازى السيد فاروق سماح -  200

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

 احىالضو - والتعمير االسكان بنك مساكن 13 رقم عماره الثانى الدور 10 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40547 برقم 20190731 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج محمود كمال الهام -  201

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

 3 رقم شقه العاص بن عمرو مساكن 57 عماره الزهور:  بجهة ، 1976 لسنة 34 قانون

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاه ابوطالب محمود ابوالمجد خلف -  1

 برقم 20190717 فى ،قيدت 5000.000   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 ، 40474

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 22 عماره 31 قهبالش حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاءها االسكندرانى محمود محمد منى شركه -  2

 فى ،قيدت 3000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40514 برقم 20190724

 الزهور تعاونيات 2 مدخل النصر عماره 21 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشريكتها الحبال زكى السيد نبويه شركه -  3

 برقم 20190724 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40510

 المناخ - وكسرى سويف بنى شارع الدور 56 عماره الثالث الدور 3 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 واالستيراد والمنسوجات قطنية مالبس استيراد  ،  شركة(   خالد محمد على احمد ورثه) وشركاه خالد محمد على احمد هيثم -  4

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



 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

 ماعدا) واالستيراد والمنسوجات قطنية مالبس استيراد عن ، 40412 برقم 20190709 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس

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

 زغلول وسعد المشرق شارع االشول ملك 6رقم عمارة االول بالدور 3رقم بالشقة حجرة

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاؤه ربه عبد محمد مسعد مصطفى شركه -  5

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

 لهيئةبا المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40415 برقم 20190709

 المناخ - اكتوبر 6 مساكن 44 رقم عماره 8 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاها الحسينى محمد رجب سهير -  6

 برقم 20190716 فى ،قيدت 1500.000   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 ، 40458

 الناخ - والبلديه نبيه شارع 55 رقم عقار 1 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاه عبيد احمد حسن الدسوقى شركه -  7

 برقم 20190709 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40417

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 189 رقم عماره االخير الدور 22 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاه الناصر عبد بالل شركه -  8

 40430 برقم 20190710 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

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

 الزهور - الجوهره مساكن 80 رقم عماره 104 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   لالستيراد باللكو -  9

 االستيراد عن ، 40430 برقم 20190710 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

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

 الزهور - الجوهره مساكن 80 رقم عماره 104 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد الكهربائيه االجهزه تصليح  ،  شركة   وشركاه الصياد احمد عبده على محمد -  10

 10000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6

 36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد الكهربائيه االجهزه تصليح عن ، 40499 برقم 20190722 فى ،قيدت

 مساكن 63 رقم عماره 3 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا  

 بورفؤاد - الجديده االسر

 10000.000   مالها ،رأس  االعمال رجال وخدمات الداخليه الرحالت  ،  شركة   وشريكه الجزار على العال عبد عادل -  11

 2 رقم عقار علوى 3 رقم شقه:  بجهة ، االعمال رجال وخدمات الداخليه الرحالت عن ، 40364 برقم 20190702 فى ،قيدت

 العرب - المنتزه شياخه زغلول وسعد المنصوره رهحا

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   19280:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شهبو حسن زكى العربى السيد   - 1

 للوفاه شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   13127:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى على كامل كامل ايمان   - 2

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   39814:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النبى عبد محمود خليل رضا   - 3

 التجاره العتزاله شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   36122:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قلته بخيت نعيم ماهر   - 4

 التجاره اعتزاله

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   31011:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعد ابراهيم كامل على محمد   - 5

 التجاره اعتزاله تم  السجل

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   38037:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ادريس عيسى سالم الدين ضياء   - 6

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   36777:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هرجو السيد اسماعيل اميمه   - 7

 التجاره اعتزاله تم

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   10775:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم حسن كامل فوزى   - 8

 للوفاه شطب

 شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   333:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحطيبى أحمد رفعت محمد رشا   - 9

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   34932:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ميخائيل مليكه عزيز حليم   - 10

 للوفاه شطب

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   30882:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  درغام على فكرى حاتم   - 11

 نهائيا التجارة العتزاله التجارى السجل بشطب المحو امر صدر

 تم   20190704 تاريخ وفى ،   32258:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المعاطى ابو الدين محى جابر نصره   - 12

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   39022:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه على محمد محمد والء   - 13

 نهائيا التجارة العتزالها التجارى السجل بشطب المحو امر صدر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   20462:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بلبول حسنين حسنين فلاير   - 14

 للوفاة شطب

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   2435:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن على حسن فتحى   - 15

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   37165:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوزهره حسين كامل على اميره   - 16

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   26529:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مغوله ربه عبد محمد مسعد   - 17

 للوفاة شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   40315:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شلبى ابراهيم محمد السيد احمد   - 18

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   36469:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المشاعلى احمد احمد محمد محمد   - 19

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   37861:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رماده يمابراه يوسف محمد فاطمه   - 20

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   33897:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد عوض مختار   - 21

 نهائيا التجارة العتزاله التجارى السجل بشطب المحو امر صدر

  السجل شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   14162:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هلهول غريب حسن خالد   - 22

 للوفاة التجارى السجل بشطب المحو امر صدر

 شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   25441:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد ابو حسن عبده ابراهيم   - 23

 الشائن صاحب لوفاه شطب  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   7873:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبيد حسن الدسوقى تامر   - 24

 للوفاه السجل شطب

 تم   20190715 تاريخ وفى ،   33707:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والمقاوالت لالستثمار ابراهيم احمد مصطفى   - 25

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   37868:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسونه محمود محمد محمود تامر   - 26

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   9359:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جميل حسن السيد على   - 27

 الشائن صاحب لوفاه شطب

  السجل شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   8408:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبده ابو محمد السيد محمد   - 28

 للوفاة شطب

  السجل شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   30646:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحافظ عبد على على   - 29

 التجارة العتزاله شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   2684:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  لإلستيراد الشويخ   - 30

 للوفاه

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   8845:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سراج الشربينى صابر صادق   - 31

 للوفاة شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   86:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسنين موسى محمد محمد   - 32

 للوفاه شطب

 شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   29442:  مبرق قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشطوى عبده طه منصور عزيزه   - 33

 للوفاة شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   6810:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجمال السيد السيد سعد   - 34

 للوفاه شطب

 شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   39207:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى طلب محمود عاطف احمد   - 35

 التجارة العتزال شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   9084:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االصبح محمد محمود عزه   - 36

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   12000:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طوبار محمود ابراهيم يحيى   - 37

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 تم   20190730 تاريخ وفى ،   35921:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السعود ابو التابعى الدسوقى ابراهيم محمد   - 38

 التجارة العتزاله التجارى السجل بشطب المحو امر صدر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   33594:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نوفل محمد محمود سعد احمد   - 39

 التجارة العتزاله التجارى السجل بشطب المحو امر صدر  السجل

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   36990:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غندر محمد على مسعد محمد   - 40

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   30216:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود ابو يوسف فؤاد حنان   - 41

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   6548:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبر احمد محمد حسن منى   - 42

 التجاره العتزاله شطب

 تم   20190731 تاريخ وفى ،   30295:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رضوان ابراهيم على ابراهيم محمد   - 43

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   20508:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح ابراهيم ابراهيم بشرى   - 44

 للوفاه شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   31197:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جربوع محمد عبده السيد سميره   - 45

 التجاره العتزاله شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  34339 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العربى احمد الهادى عبد احمد كريم -  1

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  34429 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى يوسف الدين سعد احمد -  2

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

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  33842 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفرح ابو محمد حامد ابراهيم وائل -  3

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

 رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  33842 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفرح ابو/ ليصبح التجاري االسم تعديل -  4

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  37224 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف على مختار عزت -  5

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  3295 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بريك محمد محمد كارم -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   يرالتأش

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  35417 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصحفى محمد عيد وائل -  7

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  35417 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  لالستيراد االوائل/  التجاريه السمه اضافة -  8

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

،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  40104 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النمس السيد محمد احمد محمد -  9

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

 رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  34445 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر الوهاب عبد الوهاب عبد ابتهال -  10

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  17004 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى عثمان العربى نجاة -  11

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  33848 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عماره العنين ابو عصران مبروك -  12

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  35985 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهبه محمد السيد فوزيه -  13

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  31966 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عجايبى كامل رمزى باسم -  14

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، ختاري وفي  2958 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصواف محسن محمد منال -  15

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  35591 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمر عطيه هللا عبد احمد -  16

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  32447 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته المالك عبد رمزى كميله -  17

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

 رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  5830 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر=====   شميس محمد بطل يوسف ابراهيم -  18

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  40406 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح السيد سمير سمر -  19

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  3601 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرازقي محمود حامد محمد محمد -  20

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

 المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  33459 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ايوب سليمان وصفى روحى ريمون -  21

  جنيه  24000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  34715 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحادق حسن السالم عبد محمد محمد -  22

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  31549 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفطايرى محمد حسن خالد -  23

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  3891 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قويطه قويطه سليمان هانى -  24

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  6277 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العزونى ابراهيم احمد احمد -  25

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  8295 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على صالح صابر طلعت -  26

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  36784 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حراز الشبراوى محمد محمود -  27

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

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  33008 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشحات محمد القادر عبد محمد -  28

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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  18677 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العاصى محمد محمد صالح احمد -  29

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

 رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  14875 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجداوى احمد العال عبد السيد محمد -  30

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس جلعم رشاد ابراهيم يوسف -  1

 العرب - الشربيني والشهيد مصر نهضة شارع األمل مساكن أ 2 عماره أ 12 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور محمد عاشور محمد معتز -  2

  بورفؤاد - الصديق بكر ابو مساكن ج مدخل 12 رقم عماره 230 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  3

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار االرضى الدور 1 رقم مكتب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى محمد أحمد مرفت -  4

  الضواحي - الخريجين شباب 107 عماره األخير الدور 19 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريان محمد صالح عبير -  5

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 144 عماره 18 رقم شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبري احمد ابراهيم محسن رباب -  6

 المناخ - الحريه مساكن 8 عقار 10 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم جاد معزوز خليل ايناس -  7

  المناخ - منهالثا المنطقه 33 رقم عماره 9 رقم بالشقه 1 رقم حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيدق محمد محمد رفعت حسن -  8

  بورفؤاد شباب مساكن 1 مدخل 1 رقم عماره 5 رقم شقه ،:   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 20190701 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  9

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار االول الدور 3 رقم مكتب/  بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 28664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه حسن المنعم عبد سلوى -  10

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ 24 شقه/  لصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  11

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار االول الدور 3 رقم مكتب/  بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  12

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار المسروق الدور 2 رقم مكتب/  بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  13

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار االرضى الدور 1 رقم مكتب/  بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 20983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سليمان رشاد ناديه -  14

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن ب/15 رقم عقار 14 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 فوص،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 34527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسليمان محمود زكريا محمد -  15

 الزهور - المروه مساكن 95 عقار 4 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  16

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار الثانى بالدور 4رقم مكتب/ الكائن بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه احمد فتحى حسين -  17

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 76 رقم عماره 23 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد خليل مصطفى -  18

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 177 عقار 2 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  19

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار االول الدور 2 رقم مكتب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 40350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى حسن احمد هانى -  20

 الزهور - الجوهره مشروع 43 رقم عماره 202 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 34527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسليمان محمود زكريا محمد -  21

 الزهور - المروه مساكن 95 عقار 4 رقم محل  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 28508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمود داليا -  22

 الزهور - الخريجين شباب مساكن 17 رقم عقار 20 بالشقه حجره/   ليصبح العنوان تعديل ،:   شيرالـتأ

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 25178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرودى توفيق محمد محمد ايمن -  23

  القابوطى- 56رقم قطعة 8رقم بلوك االول بالدور بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد متولى صفاء -  24

 الزهور حى - الزهور تعاونيات 3 مدخل مكه عمارة 21شقة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد احمد دينا -  25

  الوطنى الحزب مساكن 57رقم عمارة 2رقم محل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره خليفه محمود نادر خالد -  26

 الزهور حى - المروة مساكن 22رقم عمارة 13 رقم شقة ،:   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 20190702 تاريخ وفي 40366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كاتول محمد فؤاد السيد عماد -  27

 الخليلى خان مساكن االشراف برج 2رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 12947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصله على الستار عبد فريده -  28

 العرب - الموجى والشهيد عرابى شارع 126 رقم بالعقار يمين االول بالدور مكتب/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 6059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيوه حسين على اسماء -  29

 بورفؤاد - على محمد ابراج الصديق بكر ابو مساكن 10 عقار 188 رقم محل  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  30

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار الثانى بالدور 4رقم مكتب/ الكائن بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  31

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار الثانى بالدور 5رقم مكتب/ الكائن بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  32

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار الثانى بالدور  6رقم مكتب/ الكائن بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 35423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوى ابراهيم محمد محمد منال -  33

  عوايد 74و وتنظيم مدن 72 رقم عقار والدقهليه السواحل شارع االول بالدور مكتب ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 3654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوزى مصطفى ابراهيم فاروق محمد -  34

 بورفؤاد 17/9 شارع 36 رقم عماره االول بالدور بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 6059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيوه حسين على اسماء -  35

 بورفؤاد - على محمد ابراج الصديق بكر ابو مساكن 10 عقار 188 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا ابراهيم الكريم جاد بسمة -  36

 الزهور حى- المروة مساكن 38رقم ةعمار 4رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان فهمى السيد -  37

 الشعبيه المساكن الخامسه المنطقه 2مجموعه 5رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد احمد محمود احمد محمود -  38

 الزهور الخطاب بن عمر أ14رقم عمارة علوى الثانى الدور 12رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد على احمد -  39

 يوليو 23و سبتمبر 15 شارع 66 رقم عمارة 5رقم محل ،

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 21844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور سليمان محمد ابراهيم ايمان -  40

  السادات عاطف شارع مرحبا بقريه مكرر علوى900رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود فرج محمود -  41

 الزهور حى - الوليد بن خالد مساكن 175 عمارة 19رقم شقة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد محمود صابر زينب السيده -  42

 الزهور حى- الجيزة تعاونيات شوقى احمد عمارة 45رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  43

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار الرابع بالدور 6رقم مكتب/ الكائن بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر نصر محمد نصر مجدى -  44

  الدين صالح شارع 24رقم عقار 1رقم محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 4695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهادر محمود شحاته السيد -  45

 القابوطى 10 بلوك 37 عقار علوى الثانى بالدور 2رقم بالشقه حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه محمود الديسطى هدى -  46

 السادسه المنطقه 31رقم عمارة 7رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 40370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطل على محمد مختار صابر محمد -  47

 الجديد بورفؤاد سوق 177 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قالده هللا جاد شكرى سامى -  48

 الجديده االسر مساكن 43رقم عقار 6محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده سالم محمد محمد مصطفى -  49

 الزهور - العاص بن عمرو أ 6 عقار 19 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 17667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد يوسف حسن السيد -  50

 الطبيعى العالج خلف السالم معسكر بمساكن ب مدخل 1عمارة 15بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 24467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طيره احمد يوسف غريب محمد -  51

  االسكان بنك مساكن 38 عمارة 19رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوه محمد فؤاد احمد احمد -  52

 تمليك السالم مساكن 105عمارة 14رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  53

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار الخامس بالدور 7رقم مكتب/ الكائن بالعنوان فرع حافتتا تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه احمد زكى ياسمين -  54

 الزهور - الجوهره مساكن 5 رقم عماره 402 رقم شقه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 17059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد بدر عليه -  55

 ***الزهور حي تعاونيات 2 مدخل خديجه السيده عمارة 6 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  56

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار السادس بالدور  8رقم مكتب/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتوح ابو الشوادفى محمد احمد -  57

 والصبح االمين شارع 7رقم عمارة 21رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 39847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد السيد نصحى هبه -  58

 سالم صالح شارع عوائد 28 وتنظيم مدن 26رقم عمارة االلرضى بالدور القبلى المحل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 زغلول وسعد

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصف عباس الستار عبد امينة -  59

 الزهور حى - وحده 5000ال 76عمارة 16رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  60

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار الخامس بالدور 7رقم مكتب/ الكائن بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  61

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار السادس بالدور  8رقم مكتب/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   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

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد خالد السيد -  62

 الجولف ارض حلبيه على محمد برج 17رقم عمارة الثامن بالدور 15رقم بالشقة حجرة

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  63

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار االثانى الدور 4 رقم مكتب/  بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 31440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حامد عبدالوهاب محمد -  64

  ستالنجراد ميدان الدوحه برج 2رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور عطيه محمد عطيه اسراء -  65

 الزهور حى - الزهور تعونيات الهندسه كلية برج 30رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحافظ عبد جمال ساميه -  66

 الزهور - التكاليف منخفض طالب ابى بن على مساكن 135 عقار 21 شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى الرازق عبد صابر نهى -  67

 زينب السيده مساكن 17عمارة 23بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 40382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا على محمود محمد احمد -  68

 الزهور حى- المروة مساكن 14عمارة 16رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 3036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمايل ابو ابراهيم محمود عماد -  69

 االسكان بنك مساكن 59رقم عمارة 1رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عطا رشاد -  70

 العرب - البدرى وحاره كسرى شارع زكى فتوح ملك 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره خليفه محمود نادر -  71

 الوليد  بن خالد ب8 عمارة18 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  72

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار بالدورالسابع  9رقم مكتب/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  73

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار بالدورالسابع  10رقم مكتب/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  74

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار الثامن بالدور   10رقم مكتب  ،:   شيرالـتأ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى السيد شلبى منى -  75

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن ب مدخل 57 رقم عقار 7 رقم شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار على شلبى صبرى جيهان -  76

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 9 عماره 6 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود محمد عالء -  77

 الجوهرة مساكن 5رقم عمارة 202 رقم بالشقه حجرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو عيد مختار متولى رانيا -  78

 الزهور حى-اكتوبر شباب مساكن 36رقم عمارة 9رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد عوض محمد امال -  79

 الزهور حى- المناصرة مساكن 118 رقم عقار االرضى بالدور بالشقة حجرة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش على احمد محمد مصطفى -  80

 الزهور حى-العزيز عبد بن عمر مساكن أ26رقم عمارة 8رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 3102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد حسن ايهاب -  81

 =الزهور قسم - 3 رقم شقة االرضى بالدور وحدة 5000 الـ مساكن 13 رقم عمارة/  بالعنوان الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  82

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار عبالدورالساب   9 رقم مكتب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن الفتاح عبد حسن نشوى -  83

 الزهور تعاونيات 3 مدخل التحرير عماره 12 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبالى الرحيم عبد السيد منى -  84

 الزهور - تعاونيات الجيزه مساكن 3 مدخل العزيز عبد بن عمر عماره 15 رقم حجره ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ اسماعيل محمد مصطفى محمد -  85

 الزهور حى - الزهور تعاونيات 1مدخل الوفاء عمارة 6رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 3102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد حسن ايهاب -  86

 =الزهور قسم - 3 رقم شقة االرضى بالدور وحدة 5000 الـ مساكن 13 رقم عمارة/  بالعنوان الكائن الفرع استبعاد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد محمد جمال احمد -  87

 طالب ابى بن على مساكن 34رقم عمارة 18رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البابا رجب السيد مروه -  88

 الزهور - قبضايا مساكن ب 15 رقم عماره 11 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 40386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته الفتاح عبد احمد عمرو -  89

 الزهور - الزهور تعاونيات 2 مدخل االقصر عماره 18 رقم شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عامر العزيز عبد على ياسمين -  90

  الزهور - طالب ابي بن يعل مساكن ب 43 رقم عماره 5 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرلسي عبده حمدي محمود -  91

 109 رقم الحظيره الجديد القابوطي منطقه الجنوب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدياسطي محمد امين امام امال -  92

 275 رقم محل الصديق بكر ابو مساكن 14 عماره بورفؤاد ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنين مسعد احمد نبيه اسالم -  93

  1 رقم محل رباح بن بالل مساكن 76 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ناجى السنوسى السيد -  94

  الزهور - وحدة 5000 ال مساكن 135 رقم عمارة 4 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد سالم محمد وسام -  95

 الجنوب- رمضان من العاشر قرية ب بلوك 1 رقم بالمنزل  3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 4155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمود محمد محمود -  96

 الشرق- فلسطين شارع القناه بانوراما برج ج1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد سمير سمر -  97

  17 رقم محل دمياط موقف خلف ديسمبر 23 شارع 6 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 4155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمود محمد محمود -  98

  النشاط بنفس الشرق- فلسطين شارع القناه بانوراما برج ج1 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 14221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيوه حسين اللطيف عبد نيفين -  99

 الضواحى - الخريجين شباب مساكن 17 رقم عمارة ارضى دور 101 شقة/  ليصبح عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد خضر غريب محمد -  100

 2 رقم بالشقه حجره وحده 5000 ال مساكن 144 عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 26973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب محمد انور محمد -  101

 بورسعيد الزهور حي المروه مساكن 94رقم عماره4 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عباس محمد حنان -  102

 ب5 شقه طالب ابي بن علي 43 ع الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 40402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسل الستار عبد فاروق زينب -  103

 العرب - زغلول وسعد ابوالحسن شارع 20 رقم عماره االخير الدور البحريه بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 22163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوهى مختار وجدى محمد والء -  104

 الخليلي خان عمارات الغازية المحطة برج- المسروق االول الدور 5 رقم بالشقة حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 المناخ -

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 26181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالل حسن محمد كمال شيماء -  105

 بورسعيد المناخ حي واسيوط التجاري شارع 19 رقم عقار الرابع بالدور بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روفائيل ابراهيم عزيز مسعد اوجينى -  106

 الزهور حى- البنك مشروع 1328مشروع ب11رقم عمارة 14رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض ونىالت حسين على اميرة -  107

  القابوطى 2/3 قطعه 19 بلوك االول بالدور 1رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 33524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على عوض محمد على -  108

 الزهور حى- الجيزة مساكن 1مدخل الغزالى االمام عمارة 9رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والى محمد ابراهيم محمد احمد -  109

 الجنوب - زيدان اوالد - البقر بحر منطقه 207 رقم ملك االرضى الدور محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 14410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطان على عبده سادات -  110

 الزهور حى- الجبانات شرق 17رقم عمارة 6ةرقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 14085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد شلبى هللا فتح نجالء -  111

 العرب - العروس حاره وتنظيم مدن جديده أ 46 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 40410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقطر يوسف هللا جاب نعيمه -  112

 الزهور - الجيزه تعاونيات 3 مدخل الحكيم توفيق عماره 17 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 31627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره احمد محمد اسامه -  113

 1 رقم محل السابعة المنطقة 38 عقار/ الكائن لفرعا الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 40418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغا محمود السيد جمعه -  114

 الزهور حى- الخطاب بن عمر مساكن ب 49 عمارة 3رقم شقة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 37393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتر محمد محمود محمد غريب -  115

 العرب - الجديد السمك لسوق االدارى بالمبني الكائن 42رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 40416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان تميم بدر عاطف -  116

 الزهور حى- وحده 5000ال مساكن 10عمارة 19شقة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 29941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شومان الحافظ عبد هللا عبد الحافظ عبد -  117

 الزهور قسم- العزيز عبد عمر مساكن 134 عمارة 9رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 26219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ السيد السيد عواطف -  118

 الزهور حى- رباح بن بالل ب 49عمارة 3بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 12874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيكى السيد رضا محمد -  119

  وحده 5000ال سوق امام وحده 5000ال مساكن 97 رقم عقار 97 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 40413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معيزة احمد السيد محمد محمود على -  120

 بروتكس تقسيم 68 ع منى برج االرضى بالدور 57شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 40414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم كامل احمد -  121

  البحر طرح شارع اركان فندق 13رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 40428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبي عبد على احمد حسام -  122

 الشرق - سابقا ديليسبس زغلول سعد شارع النهى برج عوائد 65 مدن 75 عماره ارضى دور 6 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 40429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سلطان محمد سلطان اجالل -  123

 المناخ - ماهر واحمد نبيه شارع 16 رقم ملك - الثالث الدور بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 40422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ثابت حسنى ايمن -  124

 العرب - زغلول وصفيه االلفى حامد شارع خلف محمود ملك اول دور علوى شقه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 40423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى المنعم عبد محمد محمد ميرنا -  125

 الزهور - أ 14 منطقه القابوطى اهالى جمعيه 2 عقار 101 شقه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 40419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بعيله اللطيف عبد احمد محمد ابراهيم -  126

 بورفؤاد - 207 مربع اللواء عماره االرضى الدور بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 40427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا مرقص حنا رمزى -  127

 الشرق - الجولف ارض 8 رقم عماره 6 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 40431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد نعيم احمد -  128

 المناخ - ديسمبر 23 مساكن 7 رقم عقار 15 رقم شقة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 32211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحريرى على الغنى عبد الرحمن عبد -  129

  الجنوب - الزراعي ئتماناال بنك امام ناصر مشروع 299 بالملك 2 محل/  ليصبح العنوان تصحيح ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 40420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد عوض ممدوح -  130

 الزهور - الخريجين شباب 33 عماره 9 شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 40421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا محمد محمود حمزه مهدى -  131

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ 49 رقم عماره 3 رقم شقه ،:   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 20190710 تاريخ وفي 714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شواش مختار سعد ابراهيم -  132

 مالبس تجارة/  بنشاط مفتاح محمود - التنمية بنك خلف صابر الشهيد ش 1 غرب القنطر بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 جاهزة

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 40425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنصر محمد الصديق محمد -  133

 الضواحي - االرضي الدور زمزم مساكن 3 رقم عماره 3 رقم بالشقة حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 40424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخيمر حسن محمد احمد وليد -  134

 الضواحى - متولى السيد مساكن 42 رقم عماره االخير الدور 4 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 17061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو الغفار عبد عباس شيرين -  135

 - الجيزه تعاونيات 2 مدخل خديجه السيده عماره االول الدور  6رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 الزهور

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ فيو 26849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد محمود نادر -  136

 الضواحى - االلى الفرن بجوار الجديد بالسالم 22 رقم العماره امام كشك/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 40426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عطيه عوض محمد السيد -  137

 المناخ - الثالثة المنطقه 54 عماره 6 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 10616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد الشربينى هاله -  138

 الضواحى - والتعمير مصر نهضة مساكن 6 عمارة 5 شقة/  ليصبح عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 26849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد محمود نادر -  139

 االستيراد بنشاط الضواحي - الجديد السالم مساكن 71رقم عمارة-1 رقم شقة/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 3994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حافظ الحميد عبد ناصر -  140

 الجمعيه عمارات االنجليز جبانات شرق د مدخل 262 رقم عقار 1/10 رقم محل/  بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 الزهور - الشرطه مصيف امام زغلول سعد شارع التنفيذى بالجهاز للعاملين المساكن لبناء التعاونيه

 تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 3994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موبيل اوتو حافظ/ليصبح التجاري االسم تعديل -  141

 االنجليز جبانات شرق د مدخل 262 رقم عقار 1/10 رقم محل/  بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 الزهور - الشرطه مصيف امام زغلول سعد شارع التنفيذى بالجهاز للعاملين المساكن لبناء التعاونيه لجمعيها عمارات

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 26849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد محمود نادر -  142

 الضواحي - الجديد السالم مساكن 71رقم عمارة-1 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 26849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد محمود نادر -  143

 الضواحى - االلى الفرن بجوار الجديد بالسالم 22 رقم العماره امام كشك ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرطور أحمد السيد جمال -  144

 الضواحى A2 منطقة التعمير شارع11 عمارة االرضى الدور 2 رقم محل/  ليصبح عنوان تصحيح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 12090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد العال عبد محمد السيد -  145

 الضواحي - القابوطي تطوير مشروع 8 بلوك تقسيم 15 رقم االرض بقطعه 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 25058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس حسن محمد ناديه -  146

 المناخ - اللنش مساكن ب مدخل أ عماره 3 رقم محل/   بالعنوان الكائن االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 4855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واالستيراد للمقاوالت عزت -  147

 الزهور - المدينة شباب مساكن 6 رقم عماره 196 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 40432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد اللطيف عبد الغريب ايهاب -  148

 الزهور - الجوهره مساكن 24 رقم عماره 202 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 3994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اوتومبيل حافظ -  149

 المناخ قسم يوليو 23 شارع السابعه المنطقه 39 رقم بالعقار محل

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 3994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اوتومبيل حافظ -  150

 بالجهاز للعاملين المساكن لبناء التعاونيه الجمعيه عمارات االنجليز جبانات شرق د مدخل 262 رقم عقار 1/10 قم رمحل محل

 الزهور - الشرطه مصيف امام زغلول سعد شارع التنفيذى

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 24440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم حسنين محمد السيد ياسر -  151

 الزهور - وحده 5000 ال مساكن 159 رقم عماره 9 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 40433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الفتاح عبد حسن محمد -  152

 الزهور -الزهور تعاونيات 3 مدخل التحرير عمارة 12 بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 40434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر احمد صبح صبح ورده -  153

 الزهور - وحده 5000 ال مساكن 10 رقم عماره 19 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 يختار وفي 510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرطور أحمد السيد جمال -  154

 الضواحى A2 منطقة التعمير شارع11 عمارة االرضى الدور 2 رقم محل/  ليصبح عنوان تصحيح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 25058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريس حسن محمد ناديه -  155

 المناخ - اللنش مساكن ب مدخل أ عماره 3 رقم محل/   بالعنوان الكائن االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 40442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحسينى صابر محمد -  156

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 187 عقار 8 شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 40438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى السيد محمود احمد -  157

 الزهور حى- الجديد دمياط موقف 73 محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 40440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى السيد الحسينى صابر سعديه -  158

 المناخ - الحريه شمال استكمال مساكن 186 عماره 23 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 40441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود السيد جمعه محمد -  159

  المناخ - تعمير 2 مساكن 48 رقم عماره 5 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 40439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد محمد ناهد -  160

 الضواحى - الصفا مساكن 38 عقار 4 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 9036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسام السيد السيد السيد اسالم -  161

  زغلول سعد شارع الصينى البيت 67 عماره الثامن الدور قبلى 2 على 1 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 الشرق

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 34029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرام عاشور على عاطف -  162

 الزهور حرفيين منطقة أ18رقم عمارة 3رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 40435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطناوى محمد السيد ثناء -  163

 الزهور حى - الجبل ارض مساكن 29رقم عمارة 13رقم  بالشقة 1رقم حجرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 35417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصحفى محمد عيد وائل -  164

 سالم صالح شارع الوضة برج 32 عمارة الثامن الدور 32 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

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 35417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد االوائل/  التجاريه السمه اضافة -  165

 سالم صالح شارع الوضة برج 32 عمارة الثامن الدور 32 بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 5454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد صبرى خالد -  166

  واسكندرية عبادى شارع 76رقم عقار 3رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 24591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم -  167

 الزهور قسم- الجيزة مساكن 1مدخل عائشة السيدة عمارة 11 رقم بالشقة حجرة ليصبح وانالعن تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 40436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهدبى حجازى حجازى محمد -  168

  الزهراء حرفيين 2رقم بلوك 60رقم ورشة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 40437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد محمد محمد وليد -  169

  على ومحمد عبادى شارع 32رقم العقار شطا ملك محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد اسعد شفاء -  170

  المناخ - القديم اللنش مرسى الحريه ابراج 1 عقار 5 محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 12119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب السيد محمد مجدى -  171

 والتجارى اسيوط شارع 19 عمارة 4رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 30559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصل جمعه السيد على -  172

 الزهور - وحده 5000ال مساكن االرضى الدور 99 عقار 2 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل الحميد عبد محمد نادر احمد نورا -  173

  الجيش شارع 22/27 فلوريدا برج السابع الدر 71رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم محمد اسامة احمد -  174

  الكويت حى مساكن 100رقم عمارة 4رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل يوسف عيد بهانه -  175

 الشرق - والظاهر الوكيل شارع 10 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الكريم عبد سليمان منى -  176

  العرب - الموظفين مساكن 25 عماره 21 شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحسينى صابر ايمان -  177

 زينب السيده مساكن 24عمارة 20رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى السيد ممدوح رشا -  178

 االسكان بنك مساكن 49رقم عمارة االرضى بالدور 3رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه ابو على مصطفى على محمد -  179

 زمزم مساكن 141 عقار الثانى بالدور 9 بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 33707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال ابراهيم احمد مصطفى -  180

 المناخ - االلى الحاسب معهد شرق 1 رقم عقار 11 رقم محل - بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على عطيه محمد دينا -  181

 المناخ - االلى الحاسب ابراج 40 عماره 6 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد رجب عادل محمد -  182

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن أ 26 عقار 8 بالشقه حجره ،:   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 20190715 تاريخ وفي 13387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى محمد على السيد -  183

 الزهور - التكاليف منخفض ب 29 رقم عماره 15 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 33707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والمقاوالت لالستثمار ابراهيم احمد مصطفى -  184

 المناخ - االلى الحاسب معهد شرق 1 رقم عقار 11 رقم محل - بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 26084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى سالم محمد يسرى عزيزة -  185

 المناخ - الحريه مساكن 30 عماره 21 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 32885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد بهجت بهجت -  186

 بنشاط عوض محمد كامل جميله-السلطان طريق فارسكور العرب كفر -فارسكور مركز الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 التجارية السمة بنفس داخلية رحالت مكتب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ياسين حسن شهيناز -  187

 الزهور حى- الوليد بن خالد 37 رقم عمارة 20رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 40445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى مرسى احمد عال -  188

 الزهور تعاونيات العبور عماره 2 مدخل 17 شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 26780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى متولى محمد ايمان -  189

  الضواحي - النور ارض 15 رقم قطعه الكرم برج االاداري بالدور 3 رقم وحده/  ليصبح نالعنوا تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 40461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحطاب السالم عبد السالم عبد نبيله -  190

 المناخ - جده و الصفا شارع تعمير 2 مساكن 1 رقم عماره 6 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 40455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى زكى احمد اشرف ايه -  191

 الشرق - السادات عاطف شارع التجارى التجارى المول 49 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 40457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد السيد ابراهيم طارق محمد -  192

 الشرطه نادى العضاء واالسكان للبناء التعاونيه جمعيه كلوز برج 83 رقم عماره الثامن الدور 805 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف، 

 الضواحى -

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 40460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ محمود درويش سمر -  193

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ 60 رقم عماره 6 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 40456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد بدر محمد عوض عنتر ايه -  194

 المناخ - ناصر بلوكات 5 رقم عماره 4 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 23207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمود حامد محمد نرمين -  195

 - طالب ابي بن علي - الشمسية الطاقه مساكن أ 3 رقم عماره 14 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 الزهور

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 40459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان عوض محمد اسماء -  196

 بورفؤاد - المدينه شباب مساكن 3 رقم عماره 19 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده يوسف محمد سهير -  197

 الزهور  الخطاب بن عمر مساكن 29 عماره 18 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاحى غريب الدسوقى ابراهيم محمد -  198

 الزهور - الزهور تعاونيات 2 مدخل فلسطين عماره 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده على احمد ماجده -  199

 العزب ارض تقسيم والعراقى الجيزة شارع 77العقار الثالث الدور الكائنه بالشقة حجرة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى على محمد ابراهيم ريهان -  200

 الزهور حى- وحده 5000ال مساكن 187رقم عقار 9شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف المتولى السيد وائل -  201

 الزهور - حرفيين 34 عقار علوى 6 محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل زيد ابو هانى -  202

 المناخ - الحريه مساكن 35 عقار 9 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع محمود زكريا ساميه -  203

 االدوية مجمع شرق البهائى برج 3رقم عقار الرابع الدور 16رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40468    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، ماجد زيد ابو احمد محمد احمد -  204

 الزهور حى- الزهور تعاونيات مدخل القادسيه عمارة السادس الدور 25 بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سهمود محمود محمد انصاف -  205

 الشرق - السادات عاطف شارع النورس قريه 39 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلتوت ابراهيم حمزة اسعد -  206

  الثالثة المنطقة 30 عمارة 6بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابراهيم انور ايمان -  207

 المناخ - الخامسه المنطقه 98 عقار 7 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 25928    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى محمد محمد نهى -  208

 العزيز عبد بن عمر مساكن أ138عمارة 15 بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد صالح حسين تسنيم -  209

 المناخ - االمل تقسيم منطقه 23 وتنظيم مدن 3 رقم عماره االسراء برج 5 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العايق محمود محمد السيد محمد -  210

 المناخ - ناصر بلوكات 7 عقار 7 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الملك عبد احمد مسعد ياسر -  211

 المناخ - الكويت حي 25 عقار 13 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 30160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد الرحمن عبد محمد السيد محمد -  212

 الزهور - الزهور تعاونيات 1 مدخل عمان عمارة 22 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 40467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمود محمود عطيات -  213

 الزهور حى- رباح بن بالل مساكن أ63عمارة 1رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رطب عبده السعود ابو محمد السعود ابو -  214

 على محمد شارع مبارك حى د/3عمارة االول بالدور 2بالشقة مكتب ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 40479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى حسن على على دعاء -  215

 الزهور حى- طالب ابى بن على مساكن 39 عقار 11بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 27077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى محمد على مجدى مروه -  216

 الزهور حى- الوليد بن خالد مساكن ب48 عمارة 13رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 25423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان حسن احمد السيد محمد -  217

 جنوب قسم البقر بحر- الحجايزة منطقه 40رقم بملكه االرضى بالدور بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 404081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره خليفه محمود نادر هناء -  218

 الوليد بن خالد مساكن ب8 رقم عمارة 18رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 18495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيله ابو احمد مصطفى السيد محمد -  219

  البنا وحارة االزهر شارع 62عمارة 1رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان يلتعد تم 20190721 تاريخ وفي 40485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجرايحى حسن احمد فاطمه -  220

 الزهور حى- الزهور تعاونيات اكنوبر شباب منطقة 6رقم عمارة 12محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسى احمد احمد نرجس -  221

 بورفؤاد - الجديده االسر مساكن 40 رقم عماره 3 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله شلبى السيد محمد اميرة -  222

 الزهور حى- الجيزة تعاونيات 3مدخل حنيفه ابو االمام عمارة 1رقم شقة 1حجرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 25305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد ابراهيم محسن انجى -  223

 الزهور حى- وحده 5000ال مساكن 46رقم عمارة 1بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 16945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماجد حسين محمد عادل منى -  224

 العرب - العزب ارض الصباح شارع اكتوبر 6 برج 303 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 10168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوان احمد محمد ايهاب محمد -  225

 **بورفؤاد حي -الرابع الدور-الجميل اشتوم مساكن 7 رقم بالعمارة-404 رقم الشقة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ياسين السيد احمد -  226

 الخامسه المنطقة 27رقم عقار 7بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد على على ايه -  227

 االولى المنطقة مساكن 72رقم عمارة 3رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 4494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رائف حسنى حامد محمود رائف -  228

  الشرق - عرابى شارع 13 رقم عماره االرضى الدور 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 24130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سالم القطب -  229

  الحرية مساكن 31 رقم عمارة 2رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ورده ابو السيد على احمد -  230

 العنابى وحارة نبيه شارع عوايد 53وتنظيم مدن 55رقم عقار الرابع بالدور مكتب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ مصطفى احمد مصطفى -  231

 النقراشى فهمى ومحمود نبيه شارع 9رقم عقار الثالث الدور 6رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 15647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى محمد حسن طه حسن -  232

  12رقم بلوك 36رقم قطعه القابوطى امالك الثانى الدور 2رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 4494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رائف حسنى حامد محمود رائف -  233

 تجارة  بنشاط الشرق - عرابى شارع 13 رقم عماره االرضى الدور 1 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 الكهربائية االداوت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 40482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد السيده -  234

  الثالثة المنطقه 54رقم عمارة امام 6رقم محل ،:   الـتأشير



 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 20190721 تاريخ وفي 40489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين سليمان حسنين الدخ -  235

 المناخ - االولى المنطقه 72 رقم عقار 3 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل حسن السيد على ايه -  236

  وحدة 5000ال مساكن 162عقار 7شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 1003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أصالن أحمد أحمد سمير -  237

 وابنائهم الصحيه بالخدمات العاملين مساكن جمعيه علوى دور 81رقم عمارة 7رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمد الدين صالح مياده -  238

 الزهور - الجيزه تعاونيات 2 مدخل كريم محمد عماره 14 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضالى عمر القادر عبد فتحى احمد -  239

 الضواحى- الجديد السالم مساكن 109رقم عمارة 2رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابو محمد برهوم الرحمن عبد -  240

 الزهور حى- الجيزه تعاونيات مساكن الحسين االمام عمارة 14محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الاله عبد محجوب السيد محمد -  241

 العرب - العزب ارض تقسيم االمارات عشار 20رقم عمارة 20/11على 3رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 26605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان السيد رمضان حسن خضر -  242

 الزهور - الخطاب بن عمر - 6 عماره 18 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم خليل ابراهيم السيد احمد -  243

 الزهور  العاص بن عمر مساكن أ 38 عماره 1 شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 32796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان السيد حسن على اسامه -  244

 الشرق- وبنما سالم صالح شارع 34رقم عمارة ارضى دور 1رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 7857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد احمد فوزى احمد -  245

 الشرق- على محمد شارع الفرما ابراج د رقم برج 3رقم محل ليصبح االخر الرئيسي سجل عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد محمد عبده العربى السيد احمد -  246

 الضواحي - القابوطي تقسيم 15 قطعه 6 بلوك 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 7857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد احمد فوزى احمد -  247

 الشرق- على محمد شارع الفرما ابراج د رقم برج 3رقم محل ليصبح االخر الرئيسي سجل عنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطه على مختار المرسى هبه -  248

 الزهور - رباح بن بالل مساكن ب 56 عماره 2 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حمدون السيد محمد -  249

 الزهور حى- طالب ابى بن على مساكن أ50رقم عمارة 18رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 40498    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل جاد ابراهيم سوسن -  250

 هورالز حى- الزهور تعاونيات الجيزة مساكن 3مدخل فلسطين عمارة علوى االول الدور 6بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 29121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم السيد يوسف يوسف كمال -  251

 المناخ- االولى المنطقه مساكن 32رقم عمارة االرضى الدور 1رقم شقة ليصبح العوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى احمد الفتوح ابو محسن ابراهيم -  252

 الزهور - العباسى ارض مساكن 13 رقم عماره 4 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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 20190724 تاريخ وفي 40507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسرى المسرى الداودى جمال -  253

 الزهور حى- الحرفيين منطقه 33عمارة 14محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحراوى الصاوى السيد فوزيه -  254

 الضواحى- القديم زمزم مساكن 38رقم عمارة 6رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتمه على ذكريا عبده احمد -  255

 الزهور حى- قباضايا مساكن أ12رقم عمارة 18رقم شقة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 36784    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حراز الشبراوى محمد محمود -  256

 جنوب- البقر بحر لمصرف الشرقيه الضفه القويضه بحوض الكائن بالعقار 3رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 بورسعيد

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 24034    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحميد عبد حسن السيد كريم -  257

 الضواحى حى- الصفا مساكن 16رقم عمارة 8رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40509    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل على محمد فاطمة -  258

 الزهور حى- الخرجيين شباب مساكن 33رقم عمارة 17رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 11478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جابر محمد عواطف -  259

 الضواحى- خديجه السيده 28رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 14114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموصلى القادر عبد احمد سعاد -  260

 الزهور- قبضايا مساكن 4رقم عمارة 8رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المر على طه محمد مصطفى -  261

 الزهور حى- الخطاب بن عمر مساكن أ14رقم عمارة 12رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور العظيم عبد محمد ايمن -  262

  الشرق- علىى محمد شارع الشرطة النصر ابراج 2رقم عمارة 2رقم وحده ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40506    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبارى ياسين السيد سمير ساميه -  263

 الزهور تعاونيات 2 مدخل حيان بن جابر عماره 3 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40508    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكاوى ابوطالب محمود فتحى حسن -  264

 العرب - والباجورى السواحل شارع 83 رقم عقار الثانى بالدور شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40511    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هديه احمد محمد زغلول داليا -  265

 العرب- على محمد شارع الموظفيين مساكن 24رقم عمارة االرضى الدور 2رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 40502    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد صابر محمد -  266

 الزهور بورسعيد- غرب االبطال نادى شرق الجميل منطقه كافتريا  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوبى رزق سيد صفاء -  267

 الزهور حى- الجيزة تعاونيات المامون الخلفيه عمارة 32رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وفا الفتاح عبد محمد ماجده -  268

 العرب- واالنصار المنيا شارع 98رقم عقار الثالث بالدور بالشقه حجرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 35028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد السيد العربى السيد -  269

 - العلوى االول الدور الشرق برج كامل ومصطفى رمسيس شارع 2 رقم مكتب/   الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  الشرق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 35028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد السيد العربى السيد -  270

 الشرق - العلوى االول الدور الشرق برج كامل ومصطفى رمسيس شارع 2 رقم مكتب  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 2901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصلح محمد محمد ابراهيم طارق -  271

 بورفؤاد حى- مصر بنك برج العلوى االول بالدور 105رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل فؤاد حسن محمد -  272

  الضواحى- الزهراء فاطمه مساكن 15رقم عمارة 21رقم بالشقه حجرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 8899    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب السعيد محمد ايهاب -  273

 الزهور - عفان بن عثمان مساكن 63 رقم عماره 1 رقم بالشقة حجرة/  بحليص العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرطور احمد السيد احمد -  274

 الزهور حى- رباح بن بالل مساكن ب14رقم عمارة 8 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 18507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته الحميد عبد شحاته محمد احمد -  275

 الشرق- زغلول وصفيه ممفيس شارع 6رقم عمارة الرابع الدور 1رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 20191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين الداودى خالد -  276

 المناخ- القديم اللنش مرسى منطقه االجتماعى االسكان مشروع 1رقم عمارة 7رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الحسينى محمد على -  277

 شوقى واحمد عكا شارع 11 رقم عمارة 5 رقم دور 5 بالشقه حجرع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40520    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد سعد النقراشى ناديه -  278

 الزهور - العزيز عبد بن عمر أ 89 عقار 17 شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40517    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شامه ابو على عبده صابر كريم -  279

 المناخ حى- الثالثة المنطقة 8عقار 8شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 8813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى صالح محمد سمير -  280

 الشرق - الجولف ارض البنك مشروع 5 رقم عماره 7 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 8813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى صالح محمد سمير -  281

  الشرق قسم - 6 رقم محل الجولف االسكان نكب اسكان مشروع 5 رقم عمارة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 3891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قويطه قويطه سليمان هانى -  282

 بورسعيد جنوب- البقر بحر مصرف 759رقم بالملك 3رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 16924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجاور محمد حسن محمد هنيه -  283

 الشرق- زغلول وصفيه ممفيس شارع 6رقم عمارة الرابع الدوور 1رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 8813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى صالح محمد سمير -  284

 الشرق - الجولف ارض البنك مشروع 5 رقم عماره 7 رقم محل/  الكائن بالعنوان الخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 40518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد الفتاح عبد محمد فاطمه -  285

 الزهور - العزيز عبد بن عمر111 عماره 9 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 21464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جوده بخيت حنان -  286

 الزهور حى- عفان بن عثمان مساكن 17رقم عمارة االترضى بالدور 2رقم شقة ليصبح العوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 29718    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى مرسى الحميد عبد مرسى محمد -  287

 حى- الصحى الصرف محطه شرق الشادوف منطقه 15مسطح 79رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 الزهور

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 39739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رماح احمد كامل نبيل منى -  288

 بورفؤاد - البنوك مجمع 4 رقم عماره 23 على 1 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 40524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عثمان محمد نبيل محمود -  289

 الزهور حى-اكتوبر شباب مساكن 15رقم عمارة 1رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 24343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته شحاته محمد دعاء -  290

 الزهور حى- العاص بن عمرو مساكن ب25رقم عمارة 14رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 13972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحى محمد عبده محمد ايمن -  291

 وحارة السواحل شارع عوايد 75وتنظيم مدن 75رقم عقار االرضى الدور 3رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 المناخ - صادق

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 6277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزونى ابراهيم احمد احمد -  292

 الضواحى - البقر بحر مصرف 605 بملك محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن أحمد محمد -  293

 الزهور حى- الوليد بن خالد مساكن 43رقم عمارة 1رقم بالشقه حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 40523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريحان حسن محمد على -  294

 العرب- ماهر واحمد المنصوره حارة 29عقار 2رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 5140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رياض ناعوم ميخائيل مالك -  295

 المناخ- تعمير 2 منطقه الموظفيين مساكن مكه شارع 19رقم عمارة العلوى االول بالدور شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 40423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى المنعم عبد محمد محمد ميرنا -  296

 رفؤادبو - السويس قناه بهيئه العاملين مساكن 5 رقم عماره 31و30و29و28و27 رقم محالت ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 40423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى المنعم عبد محمد محمد ميرنا -  297

 الزهور - أ 14 منطقه القابوطى اهالى جمعيه 2 عقار 101 شقه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 40423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى المنعم عبد محمد محمد ميرنا -  298

 مساكن 5 رقم عماره 31و30و29و28و27 رقم محالت/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 بورفؤاد - السويس قناه بهيئه العاملين

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 40525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمص محمود المنعم عبد شريف -  299

 الشرق - وعرفات الحريه شارع 41عمارة العقار اسفل محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 40527    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغزولى عطيه لبيب السيد سناء -  300

  الزهور حى- وحده 1328مشروع أ8رقم عمارة 5رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 13753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضيل على صالح منال -  301

 الضواحى- الجديد االمين مساكن 168رقم عمارة 6رقم شقه ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 40526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود يوسف الهراس الدين محى -  302

  الجنوب - الكاب كبارى الخمس منطقه 245رقم قطعه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 40528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن بكر محمد دعاء -  303

 المناخ - الحريه  مساكن 35عقار 5شقه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 19107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعترى حامد العزيز عبد ساره -  304

 المناخ- لفتحا وابو الصادق شارع 27رقم عقار االول بالدور بالشقه حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 16736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو السيد محمد جمال هند -  305

 الضواحى- بروتكس على محمد ابراج 13رقم عمارة العاشر الدور 47رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 40531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقار سيدهم زكى جورج -  306

 العرب - تمليك السالم مساكن 62 عماره 12 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 40529    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النور عبد جوده عياد عادل -  307

 المناخ- المستقبل امل عمارات 4رقم عمارة 23رقم شقة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 40530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصله يوسف حلمى محمد احمد -  308

 المناخ- السواحل قشالق النوعيه التربيه كليه بجوار الشاى زهره برج شاسيه الرود بالشقه حجرة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 40537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغازى العاطى عبد السالم عبد حمدين -  309

 بورفؤاد - المعلمين مساكن الطهطاوى رفاعه عماره 19 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 40538    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدسوقى محمد محمد احمد -  310

 الزهور حى- الجبل امل مساكن 18رقم عمارة 15رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 40534    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق على حسن جمعه محمد -  311

 الضواحى- الزهراء فاطمه حرفيين 139رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 40539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد امين محمود الشيماء -  312

 الشرق- على محمد ابراج وطولون النصر شارع المنى برج 10رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 23408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدويهى احمد بدهع عبير -  313

 المناخ - 99و نبيه شارع 84 رقم بالعقار بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 40535    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزازى االسيد فاروق نجالء -  314

 الضواحى- االسكان بنك مساكن 3رقم عمارة الخامس الدور 30رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 40533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبالى محمد محمد صالح الشيماء -  315

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 45 رقم عماره 14 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 27213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناجى محمد ابراهيم محمد نبويه -  316

 العرب والتجارى توفيق ابراهيم شارع الخير برج بالعقار 2 رقم بالشقة 1 رقم حجرة/  ليصبح عنون تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 40532    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيح عبد نصير سمير كيرلس -  317

 الزهور - قبضايا مساكن أ 19 رقم عماره 6 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 40536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزازى السيد فاروق سماح -  318

 الضواحى - والتعمير االسكان بنك مساكن 13 رقم عماره الثانى الدور 10 رقم شقه ،:   الـتأشير

،  لعنوانا تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 31223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هتيمى ابراهيم يوسف يوسف اسالم -  319

 المناخ - الثالثه المنطقه مساكن 25 رقم عماره 3 رقم بالشقه 1 رقم حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 40540    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود منيره -  320

 الزهور تعاونيات ابراهيم حافظ عماره 22 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 40548    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى بديع العربى السيد اسامه -  321

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 40543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على نبيل بسنت -  322

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 96 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 17091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر محمد حامد محمد ايهاب -  323

 الزهور قبضايا مساكن 5 عماره أ مدخل10 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 27467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين علم مرسى محمد مرسى احمد -  324

 الزهور - B8 منطقة الخريجين شباب مساكن 27 عماره 14 رقم محل/   بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 40541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوت ابراهيم محمد ابراهيم محمد -  325

 الضواحى - القابوطى االيواءات تقسيم ب 17 بلوك 64 عقار 1 محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 40550    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبايه عباس بىالعر الجرايحى ياسمين -  326

 الزهور - القمصان ابو ابرج A 14 مدخل الهدى برج 32 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 27708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور محمد ربيع محمد اميره -  327

 بورسعيد الضواحي حي مبارك حي ب 9 رقم عماره 37 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 40542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا حسن الحى عبد صالح محمد -  328

 الزهور - حرفيين 34 رقم عماره علوى دور 14 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 40549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبادى محمود محمد مرفت -  329

 الزهور - القمصان ابو ابراج االخالص برجد 7 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 40546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود علي عبده عبير -  330

 17 رقم شقه رباح بن بالل مساكن ب 10 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 40544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد غريب هانى -  331

 العرب - العزب مالك مشروع ناصر شارع 22 عقار 8 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 27467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين علم مرسى محمد مرسى احمد -  332

 الزهور - B8 منطقة الخريجين شباب كنمسا 27 عماره 14 رقم محل/   بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 12676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد محمود متولى كريم -  333

 المناخ - الجيده الحريه مساكن 4 رقم عماره 15 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 40547    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمود كمال الهام -  334

  3 رقم شقه العاص بن عمرو مساكن 57 عماره الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 27448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عروق عباس احمد محمد -  335

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 42 رقم عماره 18 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 11077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد محمود الرحيم عبد اشرف -  336

 الضواحى - الزهراء فاطمه منطقه أ بلوك 201 رقم محل/ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 33211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى محمد احمد الدين عالء -  337

 المحضر ملك والروضة العزيز عبد شارع 16 رقم عمارة 2 رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 6803    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود حسن عامر -  338

  الضواحي نفيسه السيده مساكن 23 عقار 20 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 12857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البستانى على محمد الكريم عبد -  339

 المناخ - الخليلى خان ابراج الزهراء فاطمه برج 11 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 20427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد محمد حازم -  340

 الصفا مساكن 7 رقم عمارة 3 رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 40545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد العزيز عبد حمدى سامر -  341

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 199 فى الكائن المحل 199 ع محل ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 8462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السالم عبد ثروت محمد -  1

 الجمركيه الدائره والى من الحاويات ونقل الجمركى التخليص/  نشاط إضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى محمد أحمد مرفت -  2

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل

 *؛(والورادات الصادرات على

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 3482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد جمعه احمد -  3

 المستعمله المالبس استيراد/ نشاط إضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 28664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه حسن المنعم عبد سلوى -  4

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 (والورادات الصادرات على للرقابة العامة

،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 38907   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد محمود مصطفى محمد -  5

 تجارية وساطه/  نشاط اضافة:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 25957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرشوم عبده مسعد جالل محمد مسعد -  6

 رياضى نشاط واداره جديده مالبس استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 12947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصله على الستار عبد فريده -  7

 الحريمى العبايات تجارة/  النشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 30859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعداوى السالم عبد يحيى صباح -  8

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 المنزلية االدوات وتجارة( والورادات الصادرات على للرقابة العامة

،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 3654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوزى مصطفى ابراهيم فاروق محمد -  9

 العامه المقاوالت/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 31440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حامد عبدالوهاب محمد -  10

 المستعملة المالبس استيرا/ النشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 3036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمايل ابو ابراهيم محمود عماد -  11

 االنشائيه المقاوالت/النشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 17667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد يوسف حسن السيد -  12

 المستعملة المواتير استيراد/نشاط اضافة:  التأشير



 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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 7144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر على محمد محمد -  13

 ***الجمركى التخليص/ نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 22163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البوهى مختار وجدى محمد والء -  14

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

 ؛*؛(والورادات الصادرات

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد هلل عبد السيد احمد -  15

 شاورما اواى تيك مطعم/  ليصبح النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 9438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر محمد السيد رؤوف -  16

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط اضافه

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 9438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر السيد محمد رؤوف -  17

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 14085   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد شلبى هللا فتح نجالء -  18

 وتموينيه غذائيه مواد بقاله/ نشاط إضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 14410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطان على عبده سادات -  19

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 (والورادات الصادرات على للرقابة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 31100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيار محمد على رمضان محمد -  20

 الكهربائيه اجهزة وصيانة تصليح/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 37393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتر محمد محمود محمد غريب -  21

 بانواعها والبالستيكات والورقيات الفوم منتجات بيع/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 14372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم شلبى السعيد السيد -  22

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل

 المستعملة المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 26219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ السيد السيد عواطف -  23

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 (والورادات الصادرات على للرقابة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 37171   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهيب السالم عبد احمد محمود -  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 تم20190709 تاريخ وفي 12874   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيكى السيد رضا محمد -  25

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد غذائيه مواد تجاره/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 السفن وتموين( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 13378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر مصطفى محمد السيد -  26

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 15017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصلة السيد السالم عبد محمد -  27

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط اضافه:  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 تم20190710 تاريخ وفي 17448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى عبده السيد احمد -  28

 ( االنترنت خدمات دون)  المعلومات بتكنولوجيا الخاصة االجهزة وتوريد الفني والدعم الشبكات تركيب/  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 26849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد محمود نادر -  29

 ماركت سوبر/   ليصبح النشاط تعدبل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 26849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد محمود نادر -  30

 ماركت سوبر/   ليصبح النشاط تعدبل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 23196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حمدى احمد حلمى محمد سونيه -  31

 صناعية مستلزمات توريد/  نشاط اضافة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 12090   برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، عياد العال عبد محمد السيد -  32

 ماركت سوبر/  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 29085   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عبد محمد رانيا -  33

 الوميتال تصنيع ورشه/  نشاط اضافة:  التأشير

 النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 40305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجود ابو احمد مصطفى احمد احمد محمد -  34

 المستعملة والمواتير المستعملة السيارات غيار قطع استيراد/ نشاط اضافة:  التأشير وصف، 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 32906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هريدى على هريدى على مؤمن -  35

 الدولى النقل/ نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 35417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصحفى محمد عيد وائل -  36

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 (والورادات الصادرات على للرقابة

 النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 35417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد االوائل/  التجاريه السمه اضافة -  37

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة داماع) االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف، 

 (والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 12119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب السيد محمد مجدى -  38

 الجاهزة المالبس تجارة/نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 13387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى محمد على السيد -  39

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد/  ليصبح النشاط تعديل

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 33418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد محمود رفعت عمرو -  40

 المملحه االسماك وتجارة تصنيع/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 15709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا السالم عبد محمد اميره -  41

 مستعمله مالبس استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 25928   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى محمد محمد نهى -  42

 المستعملة المالبس استيراد/ نشاط استبعاد

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 31791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران احمد محمد سامى -  43

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

 ؛(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 تم20190717 تاريخ وفي 10899   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى ابراهيم محمود سماح -  44

 والويرات الرفع ادوات توريد/ نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 17046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده ابراهيم الرازق عبد ابراهيم -  45

 مستعملة مالبس تجارة/  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 36902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حنفى محمد محمد احمد -  46

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد جاهزه مالبس اصالح/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 27077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى محمد على مجدى مروه -  47

 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 تم20190721 تاريخ وفي 33819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمود تامر -  48

 واالستيراد المستعملة السيارات ارغي قطع تجارة/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 39015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عبده عبده منى -  49

 سيارات كهربائى/ ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 29121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم السيد يوسف يوسف كمال -  50

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف المتولى السيد وائل -  51

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 1882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمود صابر محسن -  52

 المتكاملة المقاوالت/ نشاط اضافة:  التأشير

 النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 4027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحانوتى اللطيف عبد العربى حموده طارق -  53

 وجديده مستعمله انواعها بجميع الزراعيه الجرارات استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير وصف، 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 1003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أصالن أحمد أحمد سمير -  54

 =============== اإلنـتـرنــت خــدمـــات/  نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 34098   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيمى سليمان سيد العزيز عبد -  55

 بناء ومستلزمات مواد وتوريدات عمومية مقاوالت/ نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 11966   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبى محمد يوسف على -  56

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 (والورادات الصادرات على للرقابة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 14114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموصلى القادر عبد احمد سعاد -  57

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ ليصبح العنوان تعديل:  التأشير

 (والورادات الصادرات على للرقابة العامة

،  النشاط ديلتع تم20190724 تاريخ وفي 34715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحادق حسن السالم عبد محمد محمد -  58

 وقطع وجراحيه طبيه ومستلزمات ومعدات وادوات االالت واستيراد طبيه مستلزمات توريد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

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

 (والورادات الصادرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان عوض محمد اسماء -  59

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ نشاط اضافة:  التأشير

 (والورادات الصادرات على

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 13546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر مصطفى محمد السيد نها -  60

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 13546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر مصطفى محمد السيد نهى -  61

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 20191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين الداودى خالد -  62

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ومغسله( والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 16924   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجاور محمد حسن محمد هنيه -  63

 التصدير/ نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 3891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قويطه قويطه سليمان هانى -  64

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد ولوازمها نارية درجات تجارة/ ليصبح النشاط تعدي:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 39739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رماح احمد كامل نبيل منى -  65

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و شنط و أحذيه تجارة:  التأشير

 *؛(والورادات الصادرات ىعل للرقابة العامة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا محمد محمود حمزه مهدى -  66

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 العمومية والمقاوالت(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 2901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصلح محمد محمد ابراهيم طارق -  67

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 مستعملة ومواتير سيارات غيار قطع واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 13972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السماحى محمد عبده محمد ايمن -  68

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد قطاعى خضروات تجارة/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن أحمد محمد -  69

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط لتعدي

 بالجمله البويات توزيع ومكتب( والورادات الصادرات على

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 37224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على مختار عزت -  70

 البن تجارة/  نشاط اضافة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 28518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم العشرى محمد السيد ايمان -  71

 الزراعيه الجرارات استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 9789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار صبحى العال عبد السيد محمد -  72

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 درجات غيار قطع وبيع( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة



 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

،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 31223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هتيمى ابراهيم يوسف يوسف اسالم -  73

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 ؛*؛(والورادات راتالصاد على للرقابة العامة بالهيئة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 16906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور المجيد عبد احمد فضيله -  74

 ديكور مكتب/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 19640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى ايوب جيد نبيل موسى -  75

 العامة المقاوالت/ نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 23408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدويهى احمد عبده عبير -  76

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 14875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوى احمد العال عبد السيد محمد -  77

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد كافيتريا/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 والمجمدات وقطاعى جملة غذائيه مواد وتجارة( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 11077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد محمود الرحيم عبد اشرف -  78

 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد مستعمله سيارات غيار قطع تجاره/  ليصبح النشاط يلتعد:  التأشير وصف

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 33211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى محمد احمد الدين عالء -  79

 الجاهزة المالبس تجارة نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 6803   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود حسن عامر -  80

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ ليصبح النشاط اتعديل

 المستعمله المالبس واستيراد 1976 لسنة 34 قانون* ؛(والورادات الصادرات على

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 12857   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البستانى على محمد الكريم عبد -  81

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 14875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوى احمد العال عبد السيد محمد -  82

 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد و والمستعمله الجاهزه المالبس تجاره/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 34434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى الجليل عبد سهير -  83

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد الغذائيه المواد تجارة/ ليصبح النشاط تعديل

 1976 لسنة 34 ؛قانون*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 36758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرى سالم محمود طلعت احمد -  84

 ومطبوعات واعالن دعايه/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 27708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور محمد ربيع محمد اميره -  85

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود فرج محمود -  1

 خاص :التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد محمود صابر زينب السيده -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 7351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 7351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنين مسعد احمد نبيه اسالم -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى السيد ممدوح رشا -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 40460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ محمود درويش سمر -  7

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم خليل ابراهيم السيد احمد -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل على محمد فاطمة -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 40523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريحان حسن محمد على -  10

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد امين محمود الشيماء -  11

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره خليفه محمود نادر خالد -  12

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى الرازق عبد صابر نهى -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا على محمود محمد احمد -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عباس محمد حنان -  15

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 40414   برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم كامل احمد -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 40428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبي عبد على احمد حسام -  17

 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى مرسى احمد عال -  18

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العايق محمود محمد السيد محمد -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الملك عبد احمد مسعد ياسر -  20

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى حسن على على دعاء -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبارى ياسين السيد سمير ساميه -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل فؤاد حسن محمد -  23

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40535   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزازى االسيد فاروق نجالء -  24

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد احمد محمود احمد محمود -  25

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد على احمد -  26

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن الفتاح عبد حسن نشوى -  27

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبالى الرحيم عبد السيد منى -  28

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ اسماعيل محمد مصطفى محمد -  29

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 40416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان تميم بدر عاطف -  30

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 40425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنصر محمد الصديق محمد -  31

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه ابو على مصطفى على محمد -  32

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 40457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد السيد ابراهيم طارق محمد -  33

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 404081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره خليفه محمود نادر هناء -  34

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله شلبى السيد محمد اميرة -  35

 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 تم20190725 تاريخ وفي 40521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الحسينى محمد على -  36

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40547   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمود كمال الهام -  37

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريان محمد صالح عبير -  38

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبري احمد ابراهيم محسن رباب -  39

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتوح ابو الشوادفى محمد احمد -  40

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود محمد عالء -  41

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو عيد مختار متولى رانيا -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ناجى السنوسى السيد -  43

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل مت20190714 تاريخ وفي 40435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطناوى محمد السيد ثناء -  44

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل يوسف عيد بهانه -  45

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الكريم عبد سليمان منى -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع محمود زكريا ساميه -  47

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40517   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شامه ابو على عبده صابر كريم -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 8813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى صالح محمد سمير -  49

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقار سيدهم زكى جورج -  50

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور محمد عاشور محمد معتز -  51

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوه محمد فؤاد احمد احمد -  52

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 7351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  53

 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 تم20190703 تاريخ وفي 40379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه احمد زكى ياسمين -  54

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدياسطي محمد امين امام امال -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والى محمد ابراهيم محمد احمد -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 26849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد محمود نادر -  57

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده على احمد ماجده -  58

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى على محمد ابراهيم نريها -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف المتولى السيد وائل -  60

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل جاد ابراهيم سوسن -  61

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى احمد الفتوح ابو محسن ابراهيم -  62

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسرى المسرى الداودى جمال -  63

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد متولى صفاء -  64

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد احمد دينا -  65

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على عطا رشاد -  66

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبره خليفه محمود نادر -  67

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 40429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سلطان محمد سلطان اجالل -  68

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ياسين حسن شهيناز -  69

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ياسين السيد احمد -  70

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد على على ايه -  71

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور العظيم عبد محمد ايمن -  72

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرطور احمد السيد احمد -  73

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40541   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوت ابراهيم محمد ابراهيم محمد -  74

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40550   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبايه عباس العربى الجرايحى ياسمين -  75

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر نصر محمد نصر مجدى -  76

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 7351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  77

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد محمد جمال احمد -  78

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرلسي عبده حمدي محمود -  79

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 40426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار عطيه عوض محمد السيد -  80

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل الحميد عبد محمد نادر احمد نورا -  81

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم محمد اسامة احمد -  82

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حمدون السيد محمد -  83

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 40524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عثمان محمد نبيل محمود -  84

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغازى العاطى عبد السالم عبد حمدين -  85

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40538   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدسوقى محمد محمد احمد -  86

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40367   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا ابراهيم الكريم جاد بسمة -  87

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 7351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  88

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصف عباس الستار عبد امينة -  89

 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 تم20190707 تاريخ وفي 4155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمود محمد محمود -  90

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 40420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد عوض ممدوح -  91

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 40421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا محمد محمود حمزه مهدى -  92

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد رجب عادل محمد -  93

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 40455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى زكى احمد اشرف ايه -  94

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماجد زيد ابو احمد محمد احمد -  95

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سهمود محمود محمد انصاف -  96

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمد الدين صالح مياده -  97

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد صابر محمد -  98

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوبى رزق سيد صفاء -  99

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وفا الفتاح عبد محمد ماجده -  100

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40548   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى بديع العربى السيد اسامه -  101

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على نبيل بسنت -  102

 خاص: التأشير

 كةالشر نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس مجلع رشاد ابراهيم يوسف -  103

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طرابيه محمود الديسطى هدى -  104

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البابا رجب السيد مروه -  105

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته الفتاح عبد احمد عمرو -  106

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عامر العزيز عبد على ياسمين -  107

 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 تم20190714 تاريخ وفي 40436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهدبى حجازى حجازى محمد -  108

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 40437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد محمد محمد وليد -  109

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد اسعد شفاء -  110

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجرايحى حسن احمد فاطمه -  111

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسى احمد احمد نرجس -  112

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40529   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النور عبد جوده عياد عادل -  113

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصله يوسف حلمى محمد احمد -  114

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعبان فهمى السيد -  115

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد عوض محمد امال -  116

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش على احمد محمد مصطفى -  117

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 40432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد اللطيف عبد الغريب ايهاب -  118

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحسينى صابر ايمان -  119

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 40456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد بدر محمد عوض عنتر ايه -  120

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على اسماعيل زيد ابو هانى -  121

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين السيد محمد عبده العربى السيد احمد -  122

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد سعد النقراشى ناديه -  123

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40534   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق على حسن جمعه محمد -  124

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى حسن احمد هانى -  125

 خاص: التأشير



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 6059   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيوه حسين على اسماء -  126

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور عطيه محمد عطيه اسراء -  127

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسل الستار عبد فاروق زينب -  128

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 40419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بعيله اللطيف عبد احمد محمد ابراهيم -  129

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 40427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا مرقص حنا رمزى -  130

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 40442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحسينى صابر محمد -  131

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40467   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، رمضان محمود محمود عطيات -  132

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 40480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رطب عبده السعود ابو محمد السعود ابو -  133

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 4494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رائف حسنى حامد محمود رائف -  134

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المر على طه محمد مصطفى -  135

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 40423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى المنعم عبد محمد محمد ميرنا -  136

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا حسن الحى عبد صالح محمد -  137

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبادى محمود محمد مرفت -  138

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 34527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسليمان محمود زكريا محمد -  139

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كاتول محمد فؤاد السيد عماد -  140

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الحافظ عبد جمال ساميه -  141

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روفائيل ابراهيم عزيز مسعد اوجينى -  142

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 40422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ثابت حسنى ايمن -  143

 خاص: التأشير



 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

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 40423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى المنعم عبد محمد محمد ميرنا -  144

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 40438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى السيد محمود احمد -  145

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ورده ابو دالسي على احمد -  146

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الاله عبد محجوب السيد محمد -  147

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن بكر محمد دعاء -  148

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود علي عبده عبير -  149

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد غريب هانى -  150

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه احمد فتحى حسين -  151

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد خليل مصطفى -  152

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 7351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  153

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد خالد السيد -  154

 خاص

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد سمير سمر -  155

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض التونى حسين على اميرة -  156

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 40433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الفتاح عبد حسن محمد -  157

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 40434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر احمد صبح صبح ورده -  158

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 40440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى السيد الحسينى صابر سعديه -  159

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 40441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود السيد جمعه محمد -  160

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد صالح حسين تسنيم -  161

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضالى عمر القادر عبد فتحى احمد -  162

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 40525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمص محمود المنعم عبد شريف -  163

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40527   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغزولى عطيه لبيب السيد سناء -  164

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40532   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيح عبد نصير سمير كيرلس -  165

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40536   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزازى السيد فاروق سماح -  166

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 40370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطل على محمد مختار صابر محمد -  167

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قالده هللا جاد شكرى سامى -  168

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 40378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده سالم محمد محمد مصطفى -  169

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 40410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقطر يوسف هللا جاب نعيمه -  170

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 40418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغا محمود السيد جمعه -  171

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 40424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخيمر حسن محمد احمد وليد -  172

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 40459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان عوض محمد اسماء -  173

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  شركةال نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده يوسف محمد سهير -  174

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاحى غريب الدسوقى ابراهيم محمد -  175

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطه على مختار المرسى هبه -  176

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحراوى الصاوى السيد فوزيه -  177

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40513   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتمه على ذكريا عبده احمد -  178

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 40518   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد الفتاح عبد محمد فاطمه -  179

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد العزيز عبد حمدى سامر -  180

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 7351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  181

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد خضر غريب محمد -  182

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 40413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معيزة احمد السيد محمد محمود على -  183

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 40431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد نعيم احمد -  184

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 40461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحطاب السالم عبد السالم عبد نبيله -  185

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلتوت ابراهيم حمزة اسعد -  186

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 40471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا ابراهيم انور ايمان -  187

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابو محمد برهوم الرحمن عبد -  188

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40508   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكاوى ابوطالب محمود فتحى حسن -  189

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 40511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هديه احمد محمد زغلول داليا -  190

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم جاد معزوز خليل ايناس -  191

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 40357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيدق محمد محمد رفعت حسن -  192

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 7351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  193

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العجمى السيد شلبى منى -  194

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 40393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار على شلبى صبرى جيهان -  195

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 40401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد سالم محمد وسام -  196

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 3994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اوتومبيل حافظ -  197

 خاص



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 40439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد محمد ناهد -  198

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 40447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على عطيه محمد دينا -  199

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد السيده -  200

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 40489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين سليمان حسنين خالد -  201

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 40494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل حسن السيد على ايه -  202

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 35028   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد السيد العربى سيدال -  203

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 40526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود يوسف الهراس الدين محى -  204

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 40533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبالى محمد محمد صالح الشيماء -  205

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 40540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمود منيره -  206

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 هوم بست/  التجاريه السمه اضافه: الى 35910 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  تاريخ فى  ،  -  1

   واالستيراد للتجاره

 كونستركشن اندر/  تجاريه سمه اضافه: الى 39831 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  تاريخ فى  ،  -  2

   للمقاوالت

   التجارية السمة استبعاد: الى 994 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  تاريخ فى  ،  -  3

   شاورمجى/  التجاريه السمه اضافه: الى 40283 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190708:  تاريخ فى  ،  -  4

   كابيلى/التجارية السمة اضافة: الى 40359 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190708:  تاريخ فى  ،  -  5



 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

 زكريا/  ليصبح التجارى االسم تصحيح: الى 15383 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ فى  ،  -  6

   احمد عرقان هللا عبد

 عزه/  ليصبح التجاري االسم تعديل: الى 18458 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ فى  ،  -  7

   العوادلي علي انسي

 دار/  ليصبح التجاري االسم تعديل: الى 39969 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190710:  تاريخ فى  ،  -  8

   واالعالمي الفني واالنتاج والتوزيع والطبع للنشر الوهيبي

 تاون اولد/ تصبحل التجارية السمة تعديل: الى 32906 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190714:  تاريخ فى  ،  -  9

   old town otc سى تى او

   لالستيراد االوائل/ تجارية سمة اضافة: الى 35417 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190714:  تاريخ فى  ،  -  10

   للعطور المسلم/ تجارية سمة اضافة: الى 40459 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  11

   خاطر مصطفى محمد السيد نها: الى 13546 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  12

   اليوجد: الى 13546 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  13

 BALI بيه بالى/ التجاريه السمه اضافة: الى 8813 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  14

BEY   

 ريو/ لتصبح التجارية السمة تعديل: الى 33758 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  15

RIO   

 التركى البيت/ التجارية السمة اضافة: الى 7643 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  16

   االخر الرئيسى لسجل

 ميت رووم/ تجارية سمه اضافة: الى 6094 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  17

ROAM MEAT   

   للمقاوالت ديزاين/ تجارية سمة اضافة: الى 19640 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  18

   للديكور الباسم/  التجاريه السمه اضافه: الى 16906 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  19

   ابداع لمسه/  التجاريه السمه اضافه: الى 36758 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  20

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 211   برقم    20190710:  تاريخ ،   عوض السيد رافت محمود سيد -  1

 31522   برقم    20190729:  تاريخ ،   رخا السيد محمد سامى محمد -  2

 34820   برقم    20190730:  تاريخ ،   حموده عبده احمد عبده جمال محمد -  3

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى لسجلا تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190710 تاريخ وفى ،   1681:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته العتمة محمد السعيد محمد محمد   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو

 تم   20190730 تاريخ وفى ،   36472:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه محمد السالم عبد مصطفى صالح   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو

 تم   20190731 تاريخ وفى ،   4736:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها تمام اسماعيل عبده سعاد شركة   - 3

 وتصفياتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20190715،   تاريخ وفي 39419، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه العليم عبد احمد محمد محمد -  1

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

   تاريخ وفي 39419، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته العليم عبد احمد محمد محمد/  ليصبح  التجارى االسم تعديل -  2

  جنيه  400000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190715،



 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 قيدها سبق ،  بسيطة توصية لالستيراد اللطيف عبد وعمرو مامون واشرف صبيح اسالم/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  3

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190716،   تاريخ وفي 20356،

  جنيه  10000.000،

 وفي 20356، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية لالستيراد النادى واسماء صبيح اسالم شركه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  4

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190716،   تاريخ

 المال رأس تعديل تم 20190716،   تاريخ وفي 20356، برقم قيدها سبق ،  طةبسي توصية وشركاه صبيح السيد احمد اسالم -  5

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

 برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة لالستيراد اللطيف عبد وعمرو مامون واشرف صبيح اسالم/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  6

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190716،   تاريخ وفي 20356،

  جنيه  10000.000،

 وفي 20356، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة لالستيراد النادى واسماء صبيح اسالم شركه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  7

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190716،   تاريخ

 المال رأس تعديل تم 20190716،   تاريخ وفي 20356، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه صبيح السيد احمد اسالم -  8

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

،  المال رأس تعديل تم 20190721،   تاريخ وفي 534، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته البليسى فؤاد أحمد محمد -  9

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

   تاريخ وفي 35166، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتها السالم عبد عبده محمد تيسير/  التجارى االسم تعديل -  10

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190728،

   تاريخ وفي 35166، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتها السالم عبد عبده محمد تيسير/  التجارى االسم تعديل -  11

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190728،

   تاريخ وفي 35166، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتها السالم عبد عبده محمد تيسير/  التجارى االسم تعديل -  12

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190728،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 2453    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،== وشريكه شاهين العجمي خضير ابو ايمن -  1

  النشاط بنفس الصحراوى القاهره بلبيس طريق 46 الكيلو - الشرقيه/   الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 2000    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، حراز عبده وهانى العال ابو احمد محمد -  2

 ابراج بورسعيد بمشروع 1 رقم عماره الثامن الدور 38 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العرب - الشرطه

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، لالستيراد اللطيف عبد وعمرو مامون واشرف صبيح اسالم/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  3

 ابراج 10 رقم عقار 10 محل/   بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 20356

 الزهور - ديسمبر 23 شارع النزهه



 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

 20356    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، لالستيراد النادى واسماء صبيح اسالم شركه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  4

 النزهه ابراج 10 رقم عقار 10 محل/   بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي

 الزهور - ديسمبر 23 شارع

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 20356    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه صبيح السيد احمد اسالم -  5

 الزهور - ديسمبر 23 شارع النزهه ابراج 10 رقم عقار 10 محل/   بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، لالستيراد اللطيف عبد وعمرو مامون واشرف صبيح اسالم/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  6

 ابراج 10 رقم عقار 10 محل/   بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 20356

 الزهور - ديسمبر 23 شارع النزهه

 20356    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، لالستيراد النادى واسماء صبيح اسالم شركه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  7

 النزهه ابراج 10 رقم عقار 10 محل/   بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي

 الزهور - ديسمبر 23 شارع

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 20356    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه صبيح السيد احمد اسالم -  8

 الزهور - ديسمبر 23 شارع النزهه ابراج 10 رقم عقار 10 محل/   بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 534    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، يكتهوشر البليسى فؤاد أحمد محمد -  9

 ميدان ببورسعيد الفرعيه المعلمين نقابه مبنى الخامس بالدور 2 رقم مكتب/  ليصبح الشركه مقر تعديل ،:   الـتأشير وصف

 المناخ - ستالنجراد

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ومستحضرات الطبيه المستلزمات استيراد/  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، لالستيراد وشركاها البدرى طه محمد مروة شركة -  1

 وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 34546   برقم قيدها سبق  ، المختصه المصانع لدى وتعبئتها وتصنيعها التجميل

 بسيطة توصية:  التأشير

                                                                               العالميه الماركات وجميع االستوك االطفال مالبس بيع/  ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشركاها بدوى وفاء -  2

 توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 6071   برقم قيدها سبق  ، االطفال لعب بيع/  نشاط والغاء

 بسيطة

 مالبس بيع/  ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، البدوىوشركاها السيد على ربيع اسماء/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  3

 بيع/  نشاط والغاء                                                                               العالميه الماركات وجميع االستوك االطفال

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 6071   برقم قيدها سبق  ، االطفال لعب

/  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، لالستيراد اللطيف عبد وعمرو مامون واشرف صبيح اسالم/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  4

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 20356   برقم قيدها سبق  ، الكمبيوتر واكسسورات مستلزمات وبيع تجاره

 بسيطة توصية:  التأشير

 وبيع تجاره/  نشاط اضافه  بسيطة يةتوص ، لالستيراد النادى واسماء صبيح اسالم شركه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  5

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 20356   برقم قيدها سبق  ، الكمبيوتر واكسسورات مستلزمات

 بسيطة توصية

 قيدها سبق  ، الكمبيوتر واكسسورات مستلزمات وبيع تجاره/  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه صبيح السيد احمد اسالم -  6

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 20356   برقم



 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

/  نشاط اضافه  تضامن شركة ، لالستيراد اللطيف عبد وعمرو مامون واشرف صبيح اسالم/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  7

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 20356   برقم قيدها سبق  ، الكمبيوتر واكسسورات مستلزمات وبيع تجاره

 تضامن شركة:  التأشير

 وبيع تجاره/  نشاط اضافه  تضامن شركة ، لالستيراد النادى واسماء صبيح اسالم شركه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  8

 شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 20356   برقم قيدها سبق  ، الكمبيوتر واكسسورات مستلزمات

 تضامن

 قيدها سبق  ، الكمبيوتر واكسسورات مستلزمات وبيع تجاره/  نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشركاه صبيح السيد احمد اسالم -  9

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 20356   برقم

 المعلمين مستشفى وتطوير وتشغيل اداره/  ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكته ىالبليس فؤاد أحمد محمد -  10

  ، المختصه الجهات من النشاط لذلك الالزمه التراخيص على الحصول بشرط الطبيه الخدمات جميع وتقديم ببورسعيد التخصصى

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 534   برقم قيدها سبق

 شركة ، وشركائهم الوهاب عبد حسن حسن والسيد راضى السيد سليمان السيد وائل/  ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  11

 المواد وتوريد المتكامله المقاوالت اعمال وكافه العقارى واالستثمار والبناء التشييد اعمال/  ليصبح الشركه غرض تعديل  تضامن

  ، التصدير وا 6المجموعه من 36 والفقرة 19المجموعه فيماعدا لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  و الغذائيه

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 37995   برقم قيدها سبق

 ماعدا) االستيراد/  نشاط إضافة  بسيطة توصية ،(  واالستيراد للتجارة حراز خلفاء)  وشركاها الخانكى الغفار عبد ساميه -  12

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 3353   برقم قيدها سبق  ، المستعمله المالبس

 المجموعة ماعدا) واالستيراد اشتيشن بالى/  ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكته ابراهيم ندا عبده وحيد عبده -  13

   برقم قيدها سبق  ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 6161

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم20190728 تاريخ وفي 35166   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد زيد ابو -  1

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 تم20190728 تاريخ وفي 35166   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد زيد ابو -  2

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 تعديل تم20190728 تاريخ وفي 35166   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد زيد ابو -  3

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم20190728 تاريخ وفي 35166   برقم قيدها سبق ، وشريكتها السالم عبد عبده محمد تيسير/  التجارى االسم تعديل -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 التجارى االسم تعديل: الى 6071 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190704:  تاريخ فى  ،  -  1

 البدوىوشركاها السيد على ربيع اسماء/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 4145 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190715:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه الكريم عبد محمود يوسف/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 20356 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190716:  تاريخ فى  ،  -  3

 لالستيراد النادى واسماء صبيح اسالم شركه/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 20356 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190716:  تاريخ فى  ،  -  4

 تيرادلالس النادى واسماء صبيح اسالم شركه/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 13246 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190721:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاها مؤه محمد صالح هاله/ ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 37995 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190725:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشركائهم الوهاب عبد حسن حسن والسيد راضى السيد سليمان السيد وائل/  ليصبح للشركه

/  التجارى االسم تعديل: الى 35166 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190728:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكتها السالم عبد عبده محمد تيسير

/  التجارى االسم تعديل: الى 35166 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190728:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشريكتها السالم عبد عبده محمد تيسير

/  التجارى االسم تعديل: الى 35166 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190728:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشريكتها السالم عبد عبده محمد تيسير

 التجارى االسم تعدل: الى 10772 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190731:  تاريخ فى  ،  -  10

 شركاها و السيسى طه فهمى نهاد/  ليصبح

 التجاره االسم تعديل: الى 4130 برقم المقيدة الشركة اسم عديلبت التأشير تم  بسيطة توصية  20190731:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشريكه منصور محمد رشدى احمد محمد/  ليصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، الشركة عن منفردة واالدارة التوقيع حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  البدوى السيد على ربيع اسماء -  1

 6071   برقم    20190704



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، الشركة عن منفردة واالدارة التوقيع حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  البدوى السيد على ربيع اسماء -  2

 6071   برقم    20190704

:  تاريخ ، الشركة عن منفردة واالدارة التوقيع حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  بدوى على ربيع وفاء -  3

 6071   برقم    20190704

:  تاريخ ، الشركة عن منفردة واالدارة التوقيع حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  بدوى على ربيع وفاء -  4

 6071   برقم    20190704

 اداره من وخروجها موصيه شريكه الى صفتها تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البدوى السيد على ربيع اسماء -  5

 6071   برقم    20190704:  تاريخ ، الشركه

 اداره من وخروجها موصيه شريكه الى صفتها تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البدوى السيد على ربيع اسماء -  6

 6071   برقم    20190704:  تاريخ ، الشركه

 ، الشركه اداره من وخروجها موصيه شريكه الى صفتها تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  بدوى على ربيع وفاء -  7

 6071   برقم    20190704:  تاريخ

 ، الشركه اداره من وخروجها موصيه شريكه الى صفتها تعديل تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  بدوى على ربيع وفاء -  8

 6071   برقم    20190704:  تاريخ

    20190716:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  9

 20356   برقم

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  10

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  11

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  12

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  13

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع ارهاالد حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  14

 20356   برقم    20190716

    20190716:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  15

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  16

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  17

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  18

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  19

 20356   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190716:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  20

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  النادى محمد محمد اسماء -  21

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، نفردام والتوقيع االداره حق وحده وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  النادى محمد محمد اسماء -  22

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  متضامن شريك  بسيطة توصية  النادى محمد محمد اسماء -  23

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  متضامن شريك  تضامن شركة  النادى محمد محمد اسماء -  24

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  متضامن شريك  تضامن شركة  النادى محمد محمد اسماء -  25

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  متضامن شريك  تضامن شركة  النادى محمد محمد اسماء -  26

 20356   برقم

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  27

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع دارهاال حق وحده وله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  28

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  29

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  30

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  31

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  32

 20356   برقم    20190716

    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  33

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  34

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  35

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  36

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  37

 20356   برقم
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 69 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  38

 20356   برقم

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  39

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  40

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  41

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  42

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  43

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  44

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  النادى محمد محمد اسماء -  45

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  النادى محمد محمد اسماء -  46

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  النادى محمد محمد اسماء -  47

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  النادى محمد محمد اسماء -  48

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  النادى محمد محمد اسماء -  49

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  النادى محمد محمد اسماء -  50

20356 

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  51

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  52

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من وجهخر تم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  53

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  54

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  55

 20356   برقم    20190716
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:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  56

 20356   برقم    20190716

    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  57

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  58

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  59

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  60

 20356   برقم

    20190716:  اريخت ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  61

 20356   برقم

    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  62

 20356   برقم

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  63

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  64

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  65

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  66

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  67

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  68

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  النادى محمد محمد اسماء -  69

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  النادى محمد محمد اسماء -  70

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  بسيطة توصية  النادى محمد محمد اسماء -  71

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  النادى محمد محمد اسماء -  72

20356 

   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  النادى محمد محمد اسماء -  73
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   برقم    20190716:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن شريك  تضامن شركة  النادى محمد محمد اسماء -  74

20356 

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  75

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، ادارتهاو الشركه من خروجه تم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  76

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  77

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  78

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  79

 20356   برقم    20190716

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  80

 20356   برقم    20190716

 وفتح البنوك امام الشركه وتمثيل والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  البليسى فؤاد أحمد محمد -  81

   برقم    20190721:  تاريخ ، منفردا والرهن واالقتراض  وايداع سحب من البنوك اعمال وكافه الشيكات على والتوقيع الحسابات
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   برقم    20190721:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجندي السيد حسن عادل -  82

13246 

   قمبر    20190721:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  مؤه محمد صالح هاله -  83

13246 

   برقم    20190721:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  الجندي السيد حسن عادل -  84

13246 

   برقم    20190721:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  مؤه محمد صالح هاله -  85

13246 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخانكى ابراهيم الغفار عبد ساميه -  86

 3353   برقم    20190725

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  حراز مسعد على محمد -  87

 3353   برقم    20190725

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الخانكى ابراهيم الغفار عبد ساميه -  88

 3353   برقم    20190725

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  حراز مسعد على محمد -  89

 3353   برقم    20190725

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  لالستيراد وشركاها البدرى طه محمد مروة شركة -  1

 34546   برقم    20190702

 6071   برقم    20190704:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها بدوى وفاء -  2

 ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  البدوىوشركاها السيد على ربيع اسماء/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  3

 6071   برقم    20190704:  تاريخ

   برقم    20190710:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته العتمة محمد السعيد محمد محمد -  4

1681 

   برقم    20190714:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  حراز عبده وهانى العال ابو احمد محمد -  5

2000 

   برقم    20190715:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه العليم عبد احمد محمد محمد -  6

39419 

 ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكته العليم عبد احمد محمد محمد/  ليصبح  التجارى االسم تعديل -  7

 39419   برقم    20190715:  تاريخ

:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن كةشر  وشركاه الكريم عبد محمود يوسف/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  8

 4145   برقم    20190715

   برقم    20190715:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه الكريم عبد محمود يوسف -  9

4145 

 ومشهر ملخص  بسيطة توصية  لالستيراد اللطيف عبد وعمرو مامون واشرف صبيح اسالم/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  10

 20356   برقم    20190716:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  لالستيراد النادى واسماء صبيح اسالم شركه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  11

 20356   برقم    20190716:  تاريخ ، بسيطة

   برقم    20190716:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه صبيح السيد احمد اسالم -  12

20356 

 ومشهر ملخص  تضامن شركة  لالستيراد اللطيف عبد وعمرو مامون واشرف صبيح اسالم/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  13

 20356   برقم    20190716:  تاريخ ، تضامن شركة عنه

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  لالستيراد النادى واسماء صبيح اسالم شركه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  14

 20356   برقم    20190716:  تاريخ ، تضامن

   برقم    20190716:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه صبيح السيد احمد اسالم -  15

20356 

   برقم    20190721:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته البليسى فؤاد أحمد محمد -  16
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 بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية(   واالستيراد للتجارة حراز خلفاء)  وشركاها الخانكى الغفار عبد ساميه -  17

 3353   برقم    20190725:  تاريخ ،
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 شركة  وشركائهم الوهاب عبد حسن حسن والسيد راضى السيد سليمان السيد وائل/  ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  18

 37995   برقم    20190725:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكتها السالم عبد عبده محمد تيسير/  التجارى االسم تعديل -  19

 35166   برقم    20190728

 تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكتها السالم عبد عبده محمد تيسير/  التجارى االسم تعديل -  20

 35166   برقم    20190728: 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكتها السالم عبد عبده محمد تيسير/  التجارى االسم تعديل -  21

 35166   برقم    20190728

    20190730:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكه محمد السالم عبد مصطفى صالح -  22

 36472   برقم

    20190731:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكها تمام اسماعيل عبده سعاد شركة -  23
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