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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 كوافير عن 40551 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر الحليم عبد فوزى فيصل -  1

 الزهور حى- الزهور تعاونيات 3مدخال المفتى انور عمارة 4رقم الوحده من مستقطع محل:  بجهة ، حريمى

 االستيراد عن 40555 برقم 20190801 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف زيدان منصور حسام -  2

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

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

 االستيراد عن 40640 برقم 20190825 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبى عبد محمد حسن طه -  3

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

 الزهور تعاونيات 3 مدخل القادسيه عماره 13 بالشقه حجره:  بجهة

 عن 40602 برقم 20190818 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد محمد محمد محمد حكيم -  4

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

 الزهور حى- الزهور تعاونيات 2مدخل الوادى عمارة 24رقم بالشقة 2رقم حجرة:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات

 عن 40590 برقم 20190807 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين زين عزب محمود عيد على -  5

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

 3 رقم بالشقة حجرة االرضى الدور الزهور تعاونيات 2 مدخل الجهاد عمارة

 االستيراد عن 40617 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عطيه جمال احمد -  6

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

 الضواحى- االسكان بنك مساكن 15رقم عقار 8رقم بالشقه حجرة:  بجهة

 عن 40666 برقم 20190828 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب الرحمن عبد احمد سمير محمد -  7

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

 الزهور - الجوهره مساكن 55 رقم عماره 104 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 وبيع تجاره عن 40628 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس بشرى ماهر مايكل -  8

 9 رقم محل الجيزه تعاونيات ياسر بن عمار عماره الزهور:  بجهة ، وبويات حدايد

 االستيراد عن 40578 برقم 20190806 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى محمد مريم -  9

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

 المناخ حى- السالم المطاحن برج الثانى بالدور 14رقم بالشقة حجرة:  بجهة

 عن 40576 برقم 20190806 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان حسن احمد السيد سونه -  10

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

 الجنوب- البقر بحر مصرف الجمال عزبه حوض 707رقم العقار 1رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40596 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطيف عبد خلف محمد خلف احمد -  11

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

 المناخ- السواحل قشالق االوركيدا برج الثانى الدور 4رقم بالشقه حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40554 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منسى حسن السيد رافت محمد محمد -  12

 بورفؤاد- فرعى 17 شارع 30رقم عمارة 1رقم بالشقه حجرة:  بجهة ، تجاريه توكيالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اتيليه عن 37515 برقم 20190801 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برايا الغندور احمد اشرف هويدا -  13

 المناخ - المسلحه للقوات الجميل ضباط بنادى 3 رقم بالمول S 17 رقم الوحده:  بجهة ، افراح فساتين تاجير

 عن 40634 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ابراهيم اسامه مصطفى احمد -  14

 6 رقم محل االجتماعي االسكان الرسوه منطقه عماره 120  ال منطقه االماراتي الحي 1 رقم بلوك الجنوب:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 40645 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه المقصود عبد محمد سالم اميرة -  15

 العاملين لمساكن التعاونية للجمعيه التابعه الخليلى خان مساكن 1مدخل النرجس برج 5رقم شقة:  بجهة ، بشريه مهارات تنميه مركز

 المناخ- بورسعيد بجمارك

 40659 برقم 20190828 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس الحميد عبد طنطاوى محمد حسام -  16

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

 العرب - القديم الرحالت جمرك البحر طرح شارع 6 رقم قطعه الكريم برج 1 رقم محل:  بجهة ،( والورادات الصادرات

 عن 40674 برقم 20190829 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العباسى ابراهيم كمال شيماء -  17

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

 المناخ- الرابعه المنطقه 31رقم عمارة 4رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40581 برقم 20190806 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النيلى السيد العربى محسن -  18

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

 الزهور حى- الجيزه تعاونيات 2مدخل خلدون بن عمارة 18رقم شقة:  بجهة ، المستعمله المالبس ؛واستيراد*؛(والورادات

 تصنيع عن 19615 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مخاريطه رخا حامد محمد -  19

 طبيعى جلد اطفال واحذيه وصناعى طبيعى جلد حريمى واحذيه وصناعى طبيعى جلد وجه رجالى واحذيه االحذيه وتجاره واستيراد

 الرسوه جنوب الصناعيه المنطقه 106 رقم وحده:  بجهة ، قماش من خفيفه واحذيه وصناعى

 تصنيع عن 19615 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مخاريطه رخا حامد محمد -  20

 طبيعى جلد اطفال واحذيه وصناعى طبيعى جلد حريمى واحذيه وصناعى طبيعى جلد وجه رجالى واحذيه االحذيه وتجاره واستيراد

 العرب العريش وحارة الشرقيه شارع وتنظيم مدن عوايد 19 رقم عقار 13 رقم محل:  بجهة ، قماش من خفيفه واحذيه وصناعى

:  بجهة ، بوفيه عن 40604 برقم 20190818 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد السيد سامح -  21

 الشرق- الدولة قضايا هيئه الحكوميه المصالح مبنى بوفيه

 عن 40605 برقم 20190818 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الستار عبد فاروق ناديه -  22

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

 الزهور - المروة مساكن 40رقم عمارة 8رقم بالشقه حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40622 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى الرازق عبد احمد سلوى -  23

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

 الزهور - التعاونيه الجمعيه بمشروع A14 منطقه 1 رقم عماره 15 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛ المستعملة المالبس واستيراد( والورادات

 عن 40639 برقم 20190825 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاكر فؤاد احمد الدين عالء هبه -  24

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

 الزهور - الجيزه مساكن 2 مدخل فلسطين عماره االول الدور 7 رقم شقه:  بجهة ، الغير لدى والتصنيع والتصدير( والورادات

 فى االستيراد عن 40642 برقم 20190825 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه حسين امين حياه -  25

 عبد شارع سليم برج الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 5 رقم شقة الثالث الدور الحديدى الهادى

 40651 برقم 20190826 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجا ابو موسى اسماعيل محمد سلمى -  26

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

 20 رقم بالشقه حجره المدينه شباب مساكن ب مدخل بورسعيد احباء عماره الزهور:  بجهة ،( والورادات الصادرات
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 تحضير عن 40586 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبكه عوض ابراهيم غاده -  27

 2 رقم محل على ومحمد 99 شارع 2 رقم المنزل:  بجهة ، ماكوالت وبيع

 عن 40624 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعيم عبد عجور عطيه محمد رشا -  28

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

 المناخ - الحريه مساكن 1 رقم عماره 21 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40568 برقم 20190805 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النادى السيد قاصد حسن زينب -  29

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

 المناخ - الحريه مساكن 84 عقار 1 بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات

 بيع عن 40579 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان عطا محمد اشرف -  30

 شارع اكتوبر شباب مساكن ب مدخل طابا عمارة 39رقم محل:  بجهة ، كمبيوتر وصيانه كمبيوتر ومستلزمات اكسسوارات

 بورفؤاد- الشعراوى

 بيع عن 40609 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد سعيد محمد اشرف -  31

 المناخ- عدلى شياخه قيصر شارع 58عقار 1رقم محل:  بجهة ، واالستيراد كهربائيه اجهزة غيار قطع

 تجاره عن 40641 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى السيد عادل محمد محمد -  32

 الشرق - والسالم حلوان شارع 7 كمالو عماره االرضى بالدور محل:  بجهة ، التقليديه السجاير بدائل

 عن 40650 برقم 20190826 فى قيد ، 2000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسطويسى محمد ابراهيم شاكر -  33

 كافه وشحن وتصدير والدولى لىالمح والشحن التجارية والتوكيالت لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى والتصدير االستيراد

 جمهوريه وخارج داخل وتوزيعها السجائر وتوريد المصريه الموانى داخل المصريه بالمخازن المخزن االجنبى والتبغ السجائر

 ومزاولة الوساطه باعمال والقيام القومسيون باعمال والقيام وامتالكها المعدات وتاجير بالسيارات والنقل السفن وتموين العرببه مصر

 فهمي محمود شارع 157رقم عقار العلوى االول بالدور شقة:  بجهة ، الغذائية المواد واستيراد وتوزيع الحاويات تداول اعمال

 المناخ- ونبيه التجارى النقراشى

 عن 40654 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم الدين صفاء طارق -  34

 جمال شارع سابقا سالم صالح شارع 62عوايد 58وتنظيم مدن 26/4 رقم محل:  بجهة ، حريمى واكسسوارات تجميل مستحضرات

 الشرق- حاليا الناصر عبد

 مكتبه عن 40657 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البهائى عبده الرحمن عبد اعتدال -  35

 22 رقم محل الجيزة تعاونيات المتنبى عمارة الزهور:  بجهة ،

 عن 40677 برقم 20190829 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصيفي احمد ابراهيم جمال حسن -  36

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

 19 رقم شقه التكاليف منخفض طالب  ابي بن علي مساكن 28 رقم عماره الزهور:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 40668 برقم 20190829 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا متولى رشاد السيد احمد -  37

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

 المناخ - والزاويه االمين شاره 163 رقم عقار الخامس الدور بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40553 برقم 20190801 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزاله عبده محمد محمود -  38

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

 الضواحى- بروتكس ارض مشروع المنورة المدينه برج العاشر الدور 38رقم بالشقة حجرة:  بجهة

 عن 40559 برقم 20190801 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شهاب محمد محمد حلمى عاطف -  39

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

 الضواحي - الحرفيين الزهراء فاطمة منطقة أ 127 رقم محل:  بجهة ،* ؛(والورادات الصادرات على



 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

 هدايا بيع عن 15853 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فال على شحاته على والء -  40

 جوهره برج مالك اتحاد الجمهوريه شارع وتنظيم مدن 26/622رقم عماره 1 رقم محل:  بجهة ، ورجالى حريمى واكسسورات

 بورفؤاد - السويس

 هدايا بيع عن 15853 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فال على شحاته على ءوال -  41

 بورفؤاد االحرار برج الثالث الدور 11 بالشقه حجره:  بجهة ، ورجالى حريمى واكسسورات

 عن 40585 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد حسن فهمى احمد -  42

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

 2 رقم شقة الحرية مساكن

 عن 40584 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين محمد ابراهيم الدين صالح -  43

 292 رقم ارض قطعه الجديد القابوطي متر150 مساحه على الجنوب:  بجهة ، الماشيه لتربيه حظيره

 عن 40595 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حدو احمد محمد احمد مروه -  44

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

 الزهور - الشمسيه الطاقه طالب ابى بن على مساكن 10 رقم عماره 4 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 40613 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البياع القادر عبد رمضان محمد مرفت -  45

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

 الزهور- رباح بن بالل مساكن ب 34رقم عقار 8رقم شقه:  بجهة ، المستعمله المالبس ؛واستيراد*؛(والورادات

 حلويات بيع عن 40561 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلمى ابراهيم احمد جمال -  46

 بورفؤاد- الشعرواى شارع المدينه شباب 3عقار رقم 18محل:  بجهة ،

 عن 40564 برقم 20190804 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السرجانى محمد ابراهيم امينه -  47

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

 الضواحى- مبارك حى  9رقم عمارة التاسع الدور 34رقم بالشقة 3رقم حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 40565 برقم 20190804 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد النصر سيف الموجود عبد محمد -  48

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

 الزهور حى- الزهور تعاونيات خديخه السيده عمارة 11رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد ؛*؛(والورادات

 عن 40556 برقم 20190801 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عباس صبحى حسين امانى -  49

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

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

 مكتب عن 40608 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنى عبد محمود خالد هللا منه -  50

 حى أ مدخل 1رقم عمارة الثانى الدور 6رقم شقة:  بجهة ، واالستيراد عموميه ومقاوالت االنترنت استخدام دون هندسيه تصميمات

 الضواحى- مبارك

 عن 40653 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزغاوى محمد السيد محمد توحيده -  51

 الجنوب- الجديد القابوطى منطقه متر150بمساحة 18رقم حظيرة:  بجهة ، المواشى لتربيه حظيرة

 عن 40662 برقم 20190828 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السبع السيد عبانش شعبان هبه -  52

 الشيماء برج عمارة:  بجهة ، 6المجموعة من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 8 رقم بالشقة حجرة التاسع الدور مبارك حى أ مدخل

 سوبر عن 40566 برقم 20190804 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد سالم اسماعيل عمر -  53

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

 الضواحى - القابوطى تطوير مشروع 11رقم بالعقار 4رقم لمح:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 40583 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسنين الرازق عبد سالم امين -  54

 الجنوب- الثانى البر البقر بحر مصرف 18عقاررقم محل:  بجهة ، واكسسواراتها الموبايالت تجارة

 عن 40623 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود احمد الغفار عبد محمود محمد -  55

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

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن 21 رقم عماره 8 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 تصنيع عن 40629 برقم 20190822 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دعيه لطفى محمد عادل -  56

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

 1 رقم محل الزهور تعاونيات 1 مدخل دجله عماره الزهور:  بجهة ،* ؛(والورادات الصادرات

 برقم 20190822 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد الحافظ عبد فاروق الحافظ عبد -  57

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن 40635

 رقم شقه:  بجهة ، المستعمله والمواتير المستعمله السارات غيار قطع واستيراد المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات

 الضواحى - القابوطى 11 بلوك 38 رقم عماره 4

 عن 40637 برقم 20190825 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه شعبان المنعم عبد رانيا -  58

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

 الزهور - الخريجين شباب مساكن 53 رقم عماره 10 رقم شقه:  بجهة ، والتصدير( والورادات

 عن 40652 برقم 20190826 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهنيدى خلو محمد ابراهيم السيده -  59

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

 9 رقم بالشقه حجره الحريه مساكن 27رقم عقار خالمنا:  بجهة ،( والورادات

 ورشه عن 40672 برقم 20190829 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد االمير السيد السيد -  60

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

 الضواحى - الزهراء فاطمه الحرفيين منطقه 491 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 عن 40678 برقم 20190829 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق محمد العزيز عبد مسعد ريهام -  61

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

 16 رقم شقه الجبل امل مساكن 10 رقم عماره الزهور:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 40106 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد الموجود عبد محمد رضا -  62

 منطقه 24 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد

 19 رقم شقه زينب السيده

 عن 40567 برقم 20190805 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود مؤنس انيس اميل مارى -  63

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

 بورفؤاد - الزراعيين مساكن ب مدخل الخامس الدور 21 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40573 برقم 20190805 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ احمد محمد طارق -  64

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

 2 رقم بالشقه حجره االرضي الدور- الحريه شمال مساكن 175 رقم عماره- المناخ:  بجهة ، 1976 لسنة 34 قانون

 عن 40600 برقم 20190815 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل قاسم محمد طاهر احمد -  65

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

 بالدور بالشقه حجرة:  بجهة ، المستعملة والمواتير المستعملة السيارات غيار قطع واستيراد المستعملة المالبس واستيراد( والورادات

 الضواحى- النورس قريه 75رقم منزل االرضى

 مركز عن 40618 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه حسن عطيه رضا شيماء -  66

 1 رقم شقه االول الدور ونبيه99 شارع حماد ورثه ملك المناخ:  بجهة ، الخاصه االحتياجات لذوى البشرية والمواد قدرات تنميه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االستيراد عن 40631 برقم 20190822 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفطايرى على محمد احمد -  67

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

 الضواحي - النور ارض 15 رقم قطعه الكرم برج العاشر الدور 29 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 40625 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد ثابت السيد وفاء -  68

 ب22 عقار الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 12 شقة العاص عمروبن

 تجاره عن 16663 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسونه على محمد روؤف محمد -  69

 الشرق - بنما و صدقي محمود شارع 6 االكيابي برج 3 رقم محل:  بجهة ، المحمول

 تجاره عن 16663 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسونه على محمد روؤف محمد -  70

 الزهور تعاونيات أ مدخل الزهراء عماره 11 بالشقه حجره:  بجهة ، المحمول

 عن 40646 برقم 20190826 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغطاس مصطفى محمد مصطفى -  71

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

 المناخ- اكتوبر 6 مساكن 17رقم عمارة االرضى الدور 2رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40643 برقم 20190825 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى حسانين حسانين هاجر -  72

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

 الزهور - الجوهره مساكن 55 رقم عماره 104 رقم لشقهبا حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40648 برقم 20190826 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الرحيم عبد محمد محمد مياده -  73

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

 الزهور- المروة مساكن 101رقم عمارة 19رقم شقة 2رقم حجرة:  بجهة ، المستعملة المالبس استيراد ؛و*؛(والورادات

 االستيراد عن 40670 برقم 20190829 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف نجيب عيسى هانى -  74

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

 الزهور - القديم دمياط موقف منطقه 201 رقم عماره 201 رقم شقه:  بجهة

 عن 40632 برقم 20190822 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى محمد ابراهيم نيفين -  75

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

 الشرق - المنعم عبد شارع 19 رقم عماره الخامس الدور 2 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، والتصدير( والورادات

 عن 40601 برقم 20190815 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد محمد التهامى زينب -  76

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

 المناخ- الخليلى خان 21/19رقم الجمارك برج 901رقم شقة:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 40676 برقم 20190829 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى الهادى عبد على مصطفى -  77

 العرب- على محمد برج وممر طولون شارع علي محمد برج غرب االرضى الدور 13رقم محل:  بجهة ، جاهزه مالبس تجارة

 عن 40606 برقم 20190818 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكهربائيه لالجهزة شلبى معرض -  78

 ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد الكهربائية االجهزة تجارة

 14 رقم محل وحدة5000ال مساكن 14 رقم عمارة الزهور:  بجهة

 االستيراد عن 40574 برقم 20190805 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم رخا حسن حبيبه -  79

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

 401 رقم شقة الجوهرة مساكن

 عن 40587 برقم 20190807 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سرور على محمد رشا -  80

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

 249 رقم بالشقة مكتب االول ورالد المدينة شباب مساكن 8 رقم عمارة الزهور:  بجهة



 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

 40599 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالاله اللطيف عبد خلف سامى محمد -  81

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

 الزهور- الجزة تعاونيات اللؤلؤة عمارة 1مدخل 16بالشقه حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40619 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولي محمد عوض محمود -  82

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

 78/3 رقم بالشقه حجره الثالث الدور 99و عدلي شارع بالعقار المناخ:  بجهة ،* ؛(والورادات

 مغسله عن 40626 برقم 20190821 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض رضوان نصر احمد محمد -  83

 2 رقم محل زرزاره حرفيين الزهراء فاطمه مساكن الضواحي:  بجهة ، سيارات

 عن 40638 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين حمدى احمد حمدى يوسف هاله -  84

 12 رقم محل التعليمية الخدمات مساكن الصفا عمارة:  بجهة ، ومستلزماتها اطفال مالبس بيع

 40660 برقم 20190828 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعود ابو الشربينى محمد عيد محمد -  85

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

 11 رقم بالشقة حجرة االسراء مساكن 77

 االستيراد عن 40664 برقم 20190828 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حصب الغريب ابراهيم سارة -  86

 43 رقم عمارة:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى والتصدير

 2 رقم شقة الثانى الدور ومظلوم كسرى شارع

 االستيراد عن 40669 برقم 20190829 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فريحه حسن محمد محمد -  87

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

 المناخ - الثالث المنطقه مساكن 31 رقم عماره 4 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 ورشه عن 40633 برقم 20190822 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عدالن موسى عبده عبده خالد -  88

 الزهور - الحرفيين مساكن 6 رقم عماره العلوي الدور 10 رقم محل:  بجهة ، الومنيوم

 برمجيات عن 40648 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق محمد محمد طه محمد -  89

 العرب- العزب ارض- واالردن االمارات شارع 30رقم عقار اخير دور 10رقم باالشقه حجرة:  بجهة ، االلى الحاسب وتوريدات

 عن 40661 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محسب محمد صادق احمد عالء -  90

 المناخ - الحميات ارض ديسمبر 23 مساكن 3 رقم عماره 28 رقم شقه:  بجهة ، الجمركى التخليص

 عن 40562 برقم 20190804 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سرور على محمد داليا -  91

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

 الزهور حى- المدينه شباب العرب حى برج ب مدخل 1رقم عمارة الثالث الدور 305رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40572 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المصرى الحميد عبد محمد سامى هيثم -  92

 الضواحى - زرزاره حرفيين منطقه 22 بلوك 529 رقم محل:  بجهة ، سيارات دوكو ورشه

 عن 40588 برقم 20190807 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نخاله حسين محمد حسين رنا -  93

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

 الخرجين شباب A2 مشروع 2 رقم عماره الضواحي:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد  1976 لسنة 34 قانون ؛*؛(والورادات

 4 رقم شقه االول الدور

 االستيراد عن 40593 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده عبده صالح بهيه -  94

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

 العرب - واسكندريه عبادى شارع 72 رابع دور 9 شقه:  بجهة



 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

 حظيره عن 35747 برقم 20190818 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البطوط ابراهيم محمد يسرى -  95

 الجنوب - 400 رقم حظيره الجديد القابوطى الحظائر منطقه:  بجهة ، الماشيه لتربيه

 حظيره عن 35747 برقم 20190818 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البطوط ابراهيم محمد يسرى -  96

 الشرق - والتمساح ماهر احمد شارع 7/5 عقار االخالص برج 3 محل:  بجهة ، الماشيه لتربيه

 كهربائى عن 40615 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السعيد حامد محمد -  97

 7 رقم محل الزهور حرفيين أ34 عمارة الزهور:  بجهة ، سيارات وتكيف سيارات

 قطع بيع عن 40627 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور عبده المنعم عبد فلاير -  98

 7 رقم محلb8 منطقة الخريجين شباب 8 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، الجديدة السيارات غيار

 تجارة عن 40580 برقم 20190806 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده ابراهيم يوسف فوقيه -  99

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

 الضواحى - القابوطى 17رقم بلوك 21رقم بالعقار 1رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 عن 40575 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السويركى فهيم محمد فاطمه -  100

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

 15 رقم شقة الخطاب بن عمر ب32

 عن 40594 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى فرج احمد طارق احمد -  101

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

 الضواحى - نفيسه السيده مساكن 114رقم عمارة 9رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40597 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان حسن سيد احمد -  102

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

 الزهور - الخطاب بن عمر وحده 1328 مشروع 20 رقم عماره 9 رقم شقه:  بجهة

 عن 40610 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاصى مرسى السيد ابراهيم عايده -  103

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

 الضواحى- القابوطى 4 بلوك 50رقم عقار االول الور 1رقم شقه:  بجهة ، المستعملة المالبس ؛واستيراد*؛(والورادات

 عن 40611 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نبهان سليمان نبهان سليمان -  104

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

 الضواحى- الجديد السالم مساكن 97رقم عمارة االول الدور 2رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 استيراد عن 40620 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبح محمود محمد امل -  105

 المناخ - والسواحل االمين شارع الحمامى ملك عقار االول الدور 4 رقم شقه:  بجهة ، المستعمله المالبس

 نع 40656 برقم 20190828 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبى عبد العربى محمد محمد -  106

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

 مساكن ب عماره 301 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، مستعمله سيارات غيار وقطع مستعمله مالبس واستيراد وتصدير( والورادات

 الزهور - المدينه شباب

 استيراد عن 40620 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبح محمود محمد امل -  107

 سيناء جنوب - الطور العقبى جبلى سالم/  المرحوم ورثه بملك السادات شارع 143 رقم عقار:  بجهة ، المستعمله المالبس

 تجاره عن 40569 برقم 20190805 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم ابراهيم موسى احمد -  108

 الجنوب - البقر بحر مصرف 24 رقم عقار 6 رقم محل:  بجهة ، االسماك



 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 40582 برقم 20190806 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حلوه محمد احمد فتحى احمد -  109

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

 الزهور- العزيز عبد بن عمر مساكن 50رقم عمارة 17رقم شقه 2رقم حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40577 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منسى حسن السيد صباح -  110

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

 الزهور حى- رباح بن بالل مساكن ب10رقم عمارة 3رقم بالشقه مكتب:  بجهة ، المستعملة الماليس واستيراد

 بيع عن 40557 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زغلول التابعى فاضل سوزان -  111

 الزهور حى- الزهور تعاونيات ياسر بن عمار عمار عمارة 20رقم محل:  بجهة ، مجمدات

 عن 40592 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى رمضان فتحى نجالء -  112

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

 المناخ- السابعه المنطقه أ حرف عمارة 23بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 تجارة عن 40603 برقم 20190818 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى عبده محمد محمد -  113

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

 الضواحى - البقر بحر مصرف القويطه حوض 61رقم بالملك 3رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 االستيراد عن 40621 برقم 20190821 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزه على السيد السيد -  114

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

 الزهور -الزهور تعاونيات 2 مدخل اللوتس عماره 11 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛ المستعملة المالبس واستيراد

 عن 14461 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الرحيم عبد احمد محمود -  115

 الجنوب - االماراتى الحى 2 بلوك 38 رقم محل:  بجهة ، كافتيريا

 عن 14461 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الرحيم عبد احمد محمود -  116

 **الزهور حي -طالب ابى بن على -الشمسية الطاقة مساكن - 60رقم عمارة-8 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، كافتيريا

 عن 40636 برقم 20190822 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريدى محمود سامى محمود -  117

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

 14 رقم محل:  بجهة ، الفارغه الحاويات وخروج ودخول وتاجير اللوجيستيه واالعمال والبحرى البرى النقل وخدمات( والورادات

 الزهور - القمصان ابو ابراج الهادى برج أ

 االستيراد عن 40646 برقم 20190826 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيفين موسى فهيم نادر -  118

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

 المناخ- االمين شارع هابيتات عمارة 1رقم عمارة 306رقم شقة:  بجهة

 عن 40655 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النمس صديق السيد عادل اسالم -  119

 الزهور- 1رقم الباله سوق 4رقم محل:  بجهة ، المستعملة المالبس تجارة

 بيع عن 40673 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محيسن عابد حسن سمير عيد -  120

 الجنوب - الرضوان قريه 1195 عقار 1 رقم محل:  بجهة ، ومخصبات وبذور وتقاوى وكيماويات الغلق محكمه زراعيه مبيدات

 االستيراد عن 40571 برقم 20190805 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرانىال ابراهيم جاد بدر -  121

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

 الزهور - الزهور تعاونيات 1 مدخل الفرزدق عماره 12 رقم شقه:  بجهة

 عن 40598 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سرور على محمد رانيا -  122

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

 الزهور حى- المدينة شباب مساكن 8رقم عمارة 249رقم بالشقه حجرة:  بجهة ، المستعملة المالبس ؛واستيراد(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

 عن 40614 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السحراوى عبده عيد ابراهيم تامر -  123

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

 الزهور حى- الحرفيين مساكن 27رقم عمارة 4رقم محل:  بجهة ، المستعمله المالبس ؛واستيراد*؛(والورادات

 عن 40612 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبده الوهاب عبد رضا -  124

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

 الزهور - a14 ناصر جمعيه مساكن 103 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات

 االستيراد عن 40630 برقم 20190822 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين حسن محمد رانيا -  125

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

 الزهور - الزهور تعاونيات 1 مدخل دجله عماره  1 رقم شقه:  بجهة ، المستعمله المالبس استيراد

 عن 40647 برقم 20190826 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيونى مسعد السيد محمد -  126

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

 حاليا سعاده حارة 70رقم عمارة علوى الثانى بالدور شقة:  بجهة ، والمواتير المستعملة السيارات غيار قطع ؛واستيراد*؛(والورادات

 العرب- المنتزه شياخه 74رقم وسابقا

 عن 40658 برقم 20190828 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى ابراهيم محمد السيد احمد -  127

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

 الزهور تعاونيات 1 مدخل الواحه عماره 8 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40663 برقم 20190828 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى محمد المرسى رمزى -  128

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

 المناخ- الحريه شمال مساكن 130رقم عمارة 18رقم باشقه حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40671 برقم 20190829 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته محمد محمد نصر -  129

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

 الزهور - الجيزه مساكن 1 مدخل حجازى سالمه عماره 8 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40589 برقم 20190807 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده احمد الفتاح عبد جوده رانيا -  130

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

 المناخ - االخير الدور السابعه المنطقه أ حرف عماره 23 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40616 برقم 20190820 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سراج صابر صادق طلعت -  131

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

 المناخ - تعمير 2 منطقه المنوره المدينه شارع 14 رقم بالعقار محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40591 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام ابراهيم ابراهيم محمد -  132

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

 الشرق - ماهر واحمد عكا شارع وتنظيم مدن 11رقم عقار السادس الدور 11رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40667 برقم 20190828 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دعيه نعمان راتب محمد حنان -  133

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

 المناخ - السواحل قشالق ناصر برج االول بالدور 3رقم بالشقه حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 تجارة عن 40665 برقم 20190828 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفيق الرازق عبد توفيق اسامة -  134

 بورفؤاد- اولى مرحله على محمد ابراج 8رقم عمارة 76رقم محل:  بجهة ، لحوم مجمدات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  الفضه تجاره  ،  شركة   وشريكه عفيفى يوسف دمحم مجدى محمد شركه -  1

 - زغلول صفيه شارع عوايد 25 مدن أ 33 رقم عماره ريالتو برج محل:  بجهة ، الفضه تجاره عن ، 40558 برقم 20190801

 الشرق

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاها الشابورى محمد السعيد السيد ماجده -  2

 فى ،قيدت 1800.000   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 ، 40552 برقم 20190801

 الزهور - القمصان ابو ابراج 71 رقم قطعه االخالص برج 54 محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 19 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشريكها االصبح محمد محمود عزه -  3

 19 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 40109 برقم 20190808 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح

 5 رقم بالشقه حجره النشار مساكن 6 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

 والكشافات واالباليك النجف وتوريد وتوزيع وتجاره وطالء وتشكيل وتجميع انتاج   ،  شركة   وشريكته شعبان سعد شركه -  4

 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد  واالعالن والدعايه والزجاج والبالستيك واالخشاب المعادن من ولنواعها اشكالها بجميع

 ،رأس  الديكورات واعمال( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة

 وتوريد وتوزيع وتجاره وطالء وتشكيل وتجميع انتاج عن ، 40560 برقم 20190804 فى ،قيدت 1000000.000   مالها

 واالستيراد  واالعالن والدعايه والزجاج والبالستيك واالخشاب المعادن من ولنواعها اشكالها بجميع والكشافات واالباليك النجف

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

 الجنوب - الرسوه جنوب C8 الصناعيه بالمنطقه الثانى الصناعى المجمع أ 4و3و2و1 ارقام القطع:  بجهة ، الديكورات واعمال

 برقم 20190829 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   عمومية مقاوالت  ،  شركة   وشريكه موسى احمد اسالم -  5

 8 رقم بالشقة حجرة االسكان بنك مساكن 26 رقم عمارة:  بجهة ، عمومية مقاوالت عن ، 40675

 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد عامه مقاوالت   ،  شركة   اللبان يوسف حاتم وشريكه قرين حسن اشرف -  6

 ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد عامه مقاوالت عن ، 40649 برقم 20190826 فى

 بروتكس برج الثامن الدور 402 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 الضواحى - 83 قطعه

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشريكته المجدول ابراهيم خليل السيد السيد -  7

 20190820 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40607 برقم

 العرب - والباجورى الشرقيه شارع 42 رقم عقار الثانى الدور شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   6979:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشيخ على المعاطى ابو مصطفى   - 1

 التجارة العتزال شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   194:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دياب حمدى على محمد مرفت   - 2

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   731340:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل حسن السيد كامل امنيه   - 3

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   31340:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل حسن السيد كامل امنيه   - 4

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   27739:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البغدادى ابراهيم السيد سميه   - 5

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   36344:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مغربى هارون امام امينه   - 6

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   26293:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوعوف حسنين محمود منى   - 7

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   36274:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحريرى عبده الملك عبد على   - 8

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   30230:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدمياطى حسن حسن فوزى ثروت   - 9

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   17075:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العبد محمود خليفه حميده   - 10

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20190815 تاريخ وفى ،   29488:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عشرى محمد محمد على   - 11

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20190815 تاريخ وفى ،   21727:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن الستار عبد كامل عزيزه   - 12

 التجارة العتزال شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190815 اريخت وفى ،   33968:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صليب بخيت عبده جورج امير   - 13

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20190815 تاريخ وفى ،   33968:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للمقاوالت امير/ ليصبح التجاري االسم تعديل   - 14

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190815 تاريخ وفى ،   35009:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزلف ابو مصطفى محمود محمد   - 15

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   36540:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحسينى المهدى محمد فتحى وليد   - 16

 التجارة العتزال شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   36296:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم محمد احمد اسامه   - 17

 التجاره العتزاله شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   706:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيش يوسف محمد عاطف   - 18

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   36095:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  وهبه محمد مجدى محمد   - 19

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   34780:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محجوب سالم الداودى محجوب   - 20

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   2640:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم خليل محمود محمد وليد   - 21

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20190820 تاريخ وفى ،   38496:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد ابراهيم محمد اشرف اسماعيل   - 22

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   38746:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المكاوى السيد احمد رضوى   - 23

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   34856:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان محمد الحسينى زينب   - 24

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   39348:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسنين عيد ابراهيم ابراهيم   - 25

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   2784:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحيمى محمد السيد طلعت احمد   - 26

 التجاره العتزاله السجل شطب تم  السجل

 تم   20190821 تاريخ وفى ،   22775:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القاضى يوسف شحاته محروس سميحه   - 27

 للوفاه شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   13131:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض يوسف محمد محمد   - 28

 التجاره العتزاله شطب

 تم   20190822 تاريخ وفى ،   36769:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحلوجى الرحمن عبد فرحان محمد وليد   - 29

 التجارة العتزال شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   38013:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جمعه هللا عبد النبى عبد رحاب   - 30

 التجارة العتزال شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   8272:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هاللى السالم عبد مصطفى زينب   - 31

 التجتاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   34258:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحمن عبد ابراهيم محمد ابراهيم   - 32

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل

 تم   20190825 تاريخ وفى ،   39741:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عرابى معوض محمد معوض نوريهان   - 33

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   27887:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد على الدين على ساميه   - 34

 للوفاة شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   3185:  برقم قيده سبق  ،  فرد رتاج  ،  سالم محمد الغني عبد محمود   - 35

 التجارة العتزال شطب  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   29563:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البوهى السيد يسين سعدية   - 36

 للوفاة شطب

 شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   38000:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجاب ابو حسين عبده الشيماء   - 37

 التجارة العنتزال السجل شطب  السجل

 تم   20190827 تاريخ وفى ،   7961:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحافظ عبد محمد السعيد الحافظ عبد   - 38

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   2034:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غطاس عزمى نبيل صفاء   - 39

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   37944:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هاشم محمود امين ابراهيم محمد   - 40

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   19579:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صقر حسن العزيز عبد رضا   - 41

 الشائن صاحب لوفاه شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   39384:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المغربى خليل احمد احمد   - 42

 التجارة العتزال السجل شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  36701 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى محمد محمد السيد محمد -  1

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

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  40551 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مطر الحليم عبد فوزى فيصل -  2

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

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  28036 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد عوض مختار حسن -  3

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  14688 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغندور فاضل محمد يونس -  4

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  17004 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى عثمان العربى نجاة -  5

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  37804 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البطوط محمد نبيل احمد -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  32404 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دياب الحى عبد دياب هبه -  7

  جنيه  120000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  5372 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد محمد متولى محمد -  8

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190807 ، تاريخ وفي  4026 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح ابوبكر الصديق السيد -  9

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  14097 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الداودى مصطفى محمد نجاه -  10

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

،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  39926 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشربينى محمد يوسف السيد -  11

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

،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  40511 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هديه احمد محمد زغلول داليا -  12

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

،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  37394 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود احمد محمود سعد احمد -  13

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

،  المال رأس تعديل تم  20190809 ، تاريخ وفي  40411 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد مصطفى على ناصر -  14

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  31287 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفراش عبده السيد مدثر -  15

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  7677 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين زين خالف محمد عطيات -  16

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

،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  36132 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حميد محمد دسوقى محمد دسوقى -  17

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  25744 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد السيد ايمان -  18

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  12256 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غطاس مجلع ارمانيوس سومه -  19

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

،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  15921 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القصاص السيد احمد حسين احمد -  20

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

،  المال رأس تعديل تم  20190819 ، تاريخ وفي  13013 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المجاور حسن محمد حسن محمد -  21

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190819 ، تاريخ وفي  40103 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شاهين امين رافع محمد -  22

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  36893 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخولى زين محمد محمد خالد -  23

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

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  39154 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جمعه ابو طه محمود سامح -  24

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  14179 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم مضعان سعيد سليم -  25

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  37394 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود احمد محمود سعد احمد -  26

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



 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  34111 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسلم حسن ابراهيم سليمان -  27

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  25783 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمار محمد حامد طلعت -  28

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل  : التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  10275 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غنيم احمد عبده محمد احمد -  29

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  37465 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد مسلم سليم عادل -  30

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  15863 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجواد عبد محمود صالح امانى -  31

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

،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  39053 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جبرين السيد مصطفى امينه -  32

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 40551    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر الحليم عبد فوزى فيصل -  1

 الزهور حى- الزهور تعاونيات 3مدخال المفتى انور عمارة 4رقم الوحده من مستقطع محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 40555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف زيدان منصور حسام -  2

 الزهور حى- وحده 5000ال مساكن 10رقم عمارة 19رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 14252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن فتحى السيد -  3

 الزهور حى- الحرفيين مساكن ب10رقم عمارة 3رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 40554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى حسن السيد رافت محمد محمد -  4

 بورفؤاد- فرعى 17 شارع 30رقم عمارة 1رقم بالشقه حجرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 40556    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس صبحى حسين امانى -  5

 الزهور حى- طالب ابى بن على مساكن 34رقم عمارة 18رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 33211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى محمد احمد الدين عالء -  6

 بفس - العرب - المحضر ملك والروضة العزيز عبد شارع 16 رقم عمارة 3 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 النشاط

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 34961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين نور محمد فاروق احمد -  7

 بحريه ماكوالت مطعم بنشاط المناخ بالزا جراند برج ايرادات ارض 1 رقم قطعه 8 رقم محل/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 40557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول التابعى فاضل سوزان -  8

 الزهور حى- الزهور تعاونيات ياسر بن عمار عمار عمارة 20رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 33648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنبارى موسى ابراهيم موسى هانى -  9

 الضواحى - االماراتى الحى 1 رقم المجموعه 1 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 34961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين نور محمد فاروق احمد -  10

 المناخ بالزا جراند برج ايرادات ارض 1 رقم قطعه 8 رقم محل  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 40559    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب محمد محمد حلمى عاطف -  11

 الضواحي - الحرفيين الزهراء فاطمة منطقة أ 127 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 37515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برايا الغندور احمد اشرف هويدا -  12

 المناخ - المسلحه للقوات الجميل ضباط بنادى 3 رقم بالمول S 17 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 37515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برايا الغندور احمد اشرف هويدا -  13

 - المسلحه للقوات الجميل ضباط بنادى 3 رقم بالمول S 17 رقم الوحده/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 افراح فساتين تاجير اتيليه - بنشاط المناخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 40553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزاله عبده محمد محمود -  14

 الضواحى- بروتكس ارض مشروع المنورة المدينه برج العاشر الدور 38رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 16663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه على محمد روؤف محمد -  15

 الشرق - بنما و صدقي محمود شارع 6 االكيابي برج 3 رقم محل/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 33648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنبارى موسى ابراهيم موسى هانى -  16

 الضواحى - االماراتى الحى 1 رقم المجموعه 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 15921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص السيد احمد حسين احمد -  17

 المناخ- 126رقم العدل وحارة اسوان شارع 2 محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 16663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه على محمد روؤف محمد -  18

 الشرق - بنما و صدقي محمود شارع 6 االكيابي برج 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 16663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه على محمد روؤف محمد -  19

 الزهور تعاونيات أ مدخل الزهراء عماره 11 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 33255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتر ابراهيم على طه ابراهيم -  20

 وخدمات والمجالت الصحف اصدار فيماعدا) ومستندات كومبيوتر طباعه/   االخرليصبح الرئيسى نشاط تعديل ،:   الـتأشير

 (االنترنت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 33211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى محمد احمد الدين عالء -  21

 العرب - المحضر ملك والروضة العزيز عبد شارع 16 رقم عمارة 3 رقم محل  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190802 تاريخ وفي 7351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  22

 المناخ - االمين شارع 112 رقم عقار االثالث الدور 5 رقم مكتب/  بالعنوان فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 40561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمى ابراهيم احمد جمال -  23

 بورفؤاد- الشعرواى شارع المدينه شباب 3عقار رقم 18محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 40565    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد النصر سيف الموجود عبد محمد -  24

 الزهور حى- الزهور تعاونيات خديخه السيده عمارة 11رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 40562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سرور على محمد داليا -  25

 الزهور حى- المدينه شباب العرب حى برج ب مدخل 1رقم عمارة الثالث الدور 305رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 40564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرجانى محمد ابراهيم امينه -  26

 الضواحى- مبارك حى  9رقم عمارة التاسع الدور 34رقم بالشقة 3رقم حجرة ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 28036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عوض مختار حسن -  27

 الضواحى- فاطمه مساكن 7عقار 4محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 8618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه رمضان رفاعى رمضان -  28

 الزهور تعاونيات المكرمه مكه عقار 2 مدخل 12 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 1740    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عكاشه حسنين رجب فوزى محمد -  29

 الزهور - قبضايا مساكن أ 5 رقم عماره 10 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 15405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رميح حسن محمد هاله -  30

 بورفؤاد- العبور مساكن 23عقار 4دور 14رقم بالشقه حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 40566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد سالم اسماعيل عمر -  31

 الضواحى - القابوطى تطوير مشروع 11رقم بالعقار 4رقم محل ،:   يرالـتأش

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 15187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى حسن مرسى فوزية -  32

 للحاويات بورسعيد شركه اسكان جمعيه مساكن التعمير شارع 3رقم عمارة 5رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 الضواحى- والبضائع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 15853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فال على شحاته على والء -  33

 جوهره برج مالك اتحاد الجمهوريه شارع وتنظيم مدن 26/622رقم عماره 1 رقم محل/  بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

  بورفؤاد - السويس

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 7751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الداودى جالل محمد -  34

 المناخ حى- اكتوبر6 مساكن 51رقم عمارة 2رقم بالشقه حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 15853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فال على شحاته على والء -  35

 بورفؤاد - السويس جوهره برج مالك اتحاد الجمهوريه شارع وتنظيم مدن 26/622رقم عماره 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 15853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فال على شحاته على والء -  36

 بورفؤاد االحرار برج الثالث الدور 11 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 9670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم فتحى محمد محمد ابراهيم -  37

 الزهور حى- عفان بن عثمان مساكن 15 عقار 3رقم بالشقه حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 40575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويركى فهيم محمد فاطمه -  38

 15 رقم شقة الخطاب بن عمر ب32 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 7245    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، محمود عوض السيد محمد -  39

 المناخ - الثالثه المنطقه 54 عقار 1 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 40569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم موسى احمد -  40

 الجنوب - البقر بحر مصرف 24 رقم عقار 6 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 40570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه احمد جالل النبى عبد مصطفى -  41

 الزهور - الجيزه مساكن 2 مدخل بغداد عماره 9 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 40570    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه احمد جالل النبى عبد مصطفى -  42

 الغربيه شلبى على المنعم عبد كريمه بملك طنطا سكه ش زفتى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 31627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره احمد محمد اسامه -  43

  تمليك السابعة المنطقة 38 رقم عمارة 1 محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 40574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رخا حسن حبيبه -  44

 401 رقم شقة الجوهرة مساكن 22 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 40567    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود مؤنس انيس اميل مارى -  45

 بورفؤاد - الزراعيين مساكن ب مدخل الخامس الدور 21 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 6400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابى على مسعد محمد محمد -  46

 الدجلة عطفة 9 رقم حارة 16 رقم عمارة الثالث الدور 3 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 29554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العظيم عبد احمد بكر ابو ابراهيم -  47

 ***الزهور حي -الجوهرة مساكن - 46 رقم عمارة-302 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 40573    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ احمد محمد طارق -  48

 2 رقم بالشقه حجره االرضي الدور- الحريه شمال مساكن 175 رقم عماره- المناخ ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 4798    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العميري انور نبيل الحسين -  49

 الداخلي القنال تقسيم مصر النهضه شارع 13 رقم قطعه روان برج الدورالسادس بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعدبل ،:   الـتأشير

 بورسعيد  -الضواحي حي

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 40571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرانى ابراهيم جاد بدر -  50

 الزهور - الزهور تعاونيات 1 مدخل الفرزدق عماره 12 رقم شقه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 40572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى الحميد عبد محمد سامى هيثم -  51

 الضواحى - زرزاره حرفيين منطقه 22 بلوك 529 رقم محل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 18134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى محمد العال عبد سيد رشا -  52

 الزهور - اكتوبر شباب 16 عقار 6 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 40580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم يوسف فوقيه -  53

 الضواحى - القابوطى 17قمر بلوك 21رقم بالعقار 1رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 40577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى حسن السيد صباح -  54

 الزهور حى- رباح بن بالل مساكن ب10رقم عمارة 3رقم بالشقه مكتب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 40576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان حسن احمد السيد سونه -  55

 الجنوب- البقر بحر مصرف الجمال عزبه حوض 707رقم العقار 1رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 40579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان عطا محمد اشرف -  56

 بورفؤاد- الشعراوى شارع اكتوبر شباب مساكن ب مدخل طابا عمارة 39رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 18471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى خليل محمد معتز -  57

 المناخ حى- اللنش مساكن أ4رقم عمارة 13رقم بالشقه حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 40578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى محمد مريم -  58

 المناخ حى- السالم المطاحن برج الثانى بالدور 14رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 40583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسنين الرازق عبد سالم امين -  59

 الجنوب- الثانى البر البقر بحر مصرف 18عقاررقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 17657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى خليل محمد محمد -  60

 المناخ - الخامسه المنطقه مساكن 63 رقم عماره 5 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 40582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوه محمد احمد فتحى احمد -  61

  رالزهو- العزيز عبد بن عمر مساكن 50رقم عمارة 17رقم شقه 2رقم حجرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 32981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد المعاطى ابو ابراهيم اسماعيل -  62

 الزهور حى- رباح بن بالل مساكن أ21رقم عمارة 15رقم شقه ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 40581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النيلى السيد العربى محسن -  63

 الزهور حى- الجيزه تعاونيات 2مدخل خلدون بن عمارة 18رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 40588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نخاله حسين محمد حسين رنا -  64

  4 رقم شقه االول الدور الخرجين شباب A2 مشروع 2 رقم عماره الضواحي ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 40587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سرور على محمد رشا -  65

 249 رقم بالشقة مكتب االول الدور المدينة شباب مساكن 8 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 40580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم يوسف فوقيه -  66

  الضواحى - القابوطى 17 بلوك 21 رقم العقار 5 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 40590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين زين عزب محمود عيد على -  67

 3 رقم بالشقة حجرة االرضى الدور الزهور تعاونيات 2 مدخل الجهاد عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 30481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوسانى محمد احمد ميره -  68

  المناخ - وكسرى سويف بنى شارع  56 رقم عماره 1 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 12676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد محمود متولى كريم -  69

 المناخ - الجيده لحريها مساكن 40 رقم عماره 15 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 40584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد ابراهيم الدين صالح -  70

 292 رقم ارض قطعه الجديد القابوطي متر150 مساحه على الجنوب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 40589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده احمد الفتاح عبد جوده رانيا -  71

  المناخ - االخير الدور السابعه المنطقه أ حرف عماره 23 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 40580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم يوسف فوقيه -  72

 النشاط بنفس الضواحى - القابوطى 17 بلوك 21 رقم العقار 5 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 25595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام عثمان حسين منى -  73

 الزهور - الجبل امل مساكن 7 رقم عماره 14 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعدبل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 32164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على محمد اسامه -  74

 بورسعيد الضواحي حي االسراء مساكن 33 رقم عماره10 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 40586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبكه عوض ابراهيم غاده -  75

 2 رقم محل على ومحمد 99 شارع 2 رقم المنزل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل مت 20190807 تاريخ وفي 40585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد حسن فهمى احمد -  76

 2 رقم شقة الحرية مساكن 70 رقم عمارة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 40597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان حسن سيد احمد -  77

 الزهور - الخطاب بن عمر وحده 1328 مشروع 20 رقم عماره 9 رقم شقه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا سعيد عوض محمد -  78

 الفرما ابراج- ج برج علوى اول دور 103 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،



 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،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 23513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان نافع محمود رانيا -  79

 الزهور حى- الجوهره مساكن 75رقم عمارة 102رقم شقة/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 40592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى رمضان فتحى نجالء -  80

 المناخ- السابعه المنطقه أ حرف عمارة 23بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 40598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سرور على محمد رانيا -  81

 الزهور حى- المدينة شباب مساكن 8رقم عمارة 249رقم بالشقه حجرة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 40599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالاله اللطيف عبد خلف سامى محمد -  82

 الزهور- الجزة تعاونيات اللؤلؤة عمارة 1مدخل 16بالشقه حجرة ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 12495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جربوع محمد ابراهيم حنان -  83

 تعمير االولى المنطقه 15 رقم عماره الثالث الدور 7 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 40596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد خلف محمد خلف احمد -  84

 المناخ- السواحل قشالق االوركيدا برج الثانى الدور 4رقم شقهبال حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 40591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام ابراهيم ابراهيم محمد -  85

 الشرق - ماهر واحمد عكا شارع وتنظيم مدن 11رقم عقار السادس الدور 11رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 19615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخاريطه رخا حامد محمد -  86

 الرسوه جنوب الصناعيه المنطقه 106 رقم وحده ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 19615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخاريطه رخا حامد محمد -  87

 العرب العريش وحارة الشرقيه شارع وتنظيم مدن عوايد 19 رقم عقار 13 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 27618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللوته حسن احمد العال عبد اسماء -  88

 الجديده الحريه مساكن 121 رقم عماره 6 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 40593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده عبده صالح بهيه -  89

 العرب - واسكندريه عبادى شارع 72 رابع دور 9 شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 40595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حدو احمد محمد احمد مروه -  90

 الزهور - الشمسيه الطاقه طالب ابى بن على مساكن 10 رقم عماره 4 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 14097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداودى مصطفى محمد نجاه -  91

 الزهور حى الجوهره مساكن 56رقم عمارة 6رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 40594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى فرج احمد طارق احمد -  92

 الضواحى - نفيسه السيده مساكن 114رقم عمارة 9رقم شقة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 11645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد خليل هاله -  93

 الشرق حى- النهضه شارع الثانى الدور 5رقم عمارة 4رقم بالشقه حجرة ليصبح العنوان تعديل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 25453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون محمود ابراهيم محمود -  94

 الموجى عاشور والشهيد التاميم شارع 4 بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 40106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد الموجود عبد محمد رضا -  95

 19 رقم شقه زينب السيده منطقه 24 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 27561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده عوف فؤاد السيد سهير -  96

 الزهور قسم- الخطاب بن عمر مساكن 7 رقم عقار 11 رقم بالشقه حجرخ/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 19615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخاريطه رخا حامد محمد -  97

 االحذيه واستيرادوتجاره تصنيع بنشاط الرسوه جنوب الصناعيه المنطقه 106 رقم وحده/   بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 خفيفه واحذيه وصناعى طبيعى جلد اطفال واحذيه وصناعى طبيعى جلد حريمى واحذيه وصناعى طبيعى جلد وجه رجالى واحذيه

 قماش من

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 22734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على على سمير منى -  98

 الزهور تعاونيات 2مدخل الفرات عمارة 12مرق شقة ليصبح العنزان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190809 تاريخ وفي 40411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى على ناصر -  99

 البقر بحر -الجنوب- عزام شادر 1366رقم قطعة على مقامة حظيرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 40600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل قاسم محمد طاهر احمد -  100

 الضواحى- النورس قريه 75رقم منزل االرضى بالدور بالشقه حجرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 40601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد التهامى زينب -  101

 المناخ- الخليلى خان 21/19رقم الجمارك برج 901رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 40604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد السيد سامح -  102

 الشرق- الدولة قضايا هيئه الحكوميه المصالح مبنى بوفيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 40605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الستار عبد فاروق ناديه -  103

 الزهور - المروة مساكن 40رقم عمارة 8رقم بالشقه حجرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 39953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرالدين ابوالفتح محمد كمال -  104

 احمد شارعين وبين المنيا شارع عوايد  32 وتنظيم مدن  34 عقار االرضى بالدور محل/  بالعنوان فرع فتتاح ،:   الـتأشير وصف

 العرب - الفتح ابو وحاره ماهر

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 34411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبده الداودى البدوى وائل -  105

 بورسعيد جنوب- البقر بحر الجبوره حوض 517رقم العقار اسفل محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 35747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البطوط ابراهيم محمد يسرى -  106

 الجنوب - 400 رقم حظيره الجديد القابوطى الحظائر منطقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 35747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البطوط ابراهيم محمد يسرى -  107

 الشرق - والتمساح ماهر احمد شارع 7/5 عقار االخالص برج 3 محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 40603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى عبده محمد محمد -  108

 الضواحى - البقر بحر مصرف القويطه حوض 61رقم بالملك 3رقم محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 40602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد محمد محمد حكيم -  109

 الزهور حى- الزهور تعاونيات 2مدخل الوادى عمارة 24رقم بالشقة 2رقم حجرة ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 10728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العواض عبده وهيب ظريف رانيا -  110

 العرب- الكويت حى مساكن 71رقم عمارة 3رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 35747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البطوط ابراهيم محمد يسرى -  111

 لتربيه حظيره بنشاط الجنوب - 400 رقم حظيره الجديد القابوطى الحظائر منطقه/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

  الماشيه

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 40606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكهربائيه لالجهزة شلبى معرض -  112

 14 رقم محل وحدة5000ال مساكن 14 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 28221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على محمود حبيبه -  113

  بورسعيد المناخ حي الفتوح وابو مالك حاره 54 رقم عقار االول بالدور بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 14875    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوى احمد العال عبد السيد محمد -  114

 محل سعاده وحاره السواحل شارع وتنظيم مدن جديده 84/3 رقم عقار/ بالعنوان االخرالكائن الرئيسى شطب ،:   الـتأشير وصف

 مقر وجود لعدم العرب- بالعقار

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 21227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ساويرس معوض نجيه -  115

 الضواحى- نفيسه السيده مساكن 18 بالعقار الرابع بالدور 17رقم شقه ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 29319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج كمال احمد نجيب احمد شاهندا -  116

  المناخ حى- الالسلكى مساكن 13رقم عمارة 13رقم بالشقه 2رقم حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 40609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد سعيد محمد اشرف -  117

 المناخ- عدلى شياخه قيصر شارع 58عقار 1رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 29334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور على مصطفى اعتماد -  118

 الزهور حى- الصحى الصرف محطه شرق الشادوف بمنطقه 86رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 14875    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، الجداوى احمد العال عبد السيد محمد -  119

 محل سعاده وحاره السواحل شارع وتنظيم مدن جديده 84/3 رقم عقار/ بالعنوان االخرالكائن الرئيسى شطب ،:   الـتأشير وصف

 مقر وجود لعدم العرب- بالعقار

 تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 28682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى عوض مصطفى محمد هاجر -  120

 الزهور حى- وحده 5000ال مساكن 90رقم عمارة 10رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 40616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج صابر صادق طلعت -  121

 المناخ - تعمير 2 منطقه المنوره المدينه شارع 14 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 5616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى عبد عباس السيد احمد -  122

 الزهور حى- الزهور تعاونيات الزهراء عمارة 16رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 40610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاصى مرسى السيد ابراهيم عايده -  123

 الضواحى- القابوطى 4 بلوك 50رقم عقار االول الور 1رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 40611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبهان سليمان نبهان سليمان -  124

 الضواحى- الجديد السالم مساكن 97رقم عمارة االول الدور 2رقم شقة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 40608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد محمود خالد هللا منه -  125

 الضواحى- مبارك حى أ مدخل 1رقم عمارة الثانى الدور 6رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 40613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع القادر عبد رمضان محمد مرفت -  126

 الزهور- رباح بن بالل مساكن ب 34رقم عقار 8رقم شقه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 40615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السعيد حامد محمد -  127

 7 رقم محل الزهور حرفيين أ34 عمارة الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 27402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد محمود محمد -  128

 الضواحى- الجديد السالم 50رقم عقار  االرضى بالدور 2رقم شقه ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 40614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحراوى عبده عيد ابراهيم تامر -  129

 الزهور حى- الحرفيين مساكن 27رقم عمارة 4رقم محل ،:   الـتأشير وصف



 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

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 5316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى يوسف حامد محمد عادل محمود -  130

 الضواحى حى- االسكان بنك مساكن 32رقم عمارة 8 بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 40612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبده الوهاب عبد رضا -  131

 الزهور - a14 ناصر جمعيه مساكن 103 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 40617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عطيه جمال احمد -  132

 الضواحى- االسكان بنك مساكن 15رقم عقار 8رقم بالشقه حجرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 29259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد القادر عبد نسرين -  133

  الورشة وحارة االزهار شارع 52 قمر عقار االول بالدور شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 40623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود احمد الغفار عبد محمود محمد -  134

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن 21 رقم عماره 8 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 40618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسن عطيه رضا شيماء -  135

  1 رقم شقه االول الدور ونبيه99 شارع حماد ورثه ملك المناخ ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 40627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور عبده المنعم عبد فلاير -  136

 7 رقم محلb8 منطقة الخريجين شباب 8 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 40628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس بشرى ماهر مايكل -  137

 9 رقم محل الجيزه تعاونيات ياسر بن عمار عماره الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 40615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السعيد حامد محمد -  138

 الزهور - C11. BA الحرفيين منطقه 37 رقم عماره 16 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 40620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح محمود محمد امل -  139

 المناخ - والسواحل االمين شارع الحمامى ملك عقار االول الدور 4 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 40620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح محمود محمد امل -  140

 سيناء جنوب - الطور العقبى جبلى سالم/  المرحوم ورثه بملك السادات شارع 143 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 20108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان اللطيف عبد عتمان خديجه -  141

 الزهور حي 1328 منطقه الخطاب بن عمر ب مدخل 15 رقم عماره 8 رقم شقه/    ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 بورسعيد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 28299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حسن مسعد والء -  142

  االسراء مساكن الثالث الدور 51 رقم عمارة 16 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 40624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعيم عبد عجور عطيه محمد رشا -  143

 المناخ - الحريه مساكن 1 رقم عماره 21 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 14875    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوى احمد العال عبد السيد محمد -  144

 بورسعيد العرب حي سعاد وحاره السواحل شارع 84/3 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 40619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولي محمد عوض محمود -  145

 78/3 رقم بالشقه حجره الثالث الدور 99و عدلي شارع بالعقار المناخ ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 40625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد ثابت السيد وفاء -  146

 12 شقة العاص عمروبن ب22 عقار الزهور ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 40626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض رضوان نصر احمد محمد -  147

 2 رقم محل زرزاره حرفيين الزهراء فاطمه مساكن الضواحي ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 30091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام محمد عثمان احمد رانيا -  148

 الزهور حى العاص بن عمرو مساكن 51 رقم عمارة 1 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 40622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى الرازق عبد احمد سلوى -  149

 الزهور - ونيهالتعا الجمعيه بمشروع A14 منطقه 1 رقم عماره 15 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 40615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السعيد حامد محمد -  150

 الزهور - C11. BA الحرفيين منطقه 37 رقم عماره 16 رقم محل  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 40621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه على السيد السيد -  151

 الزهور -الزهور تعاونيات 2 مدخل اللوتس عماره 11 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 14461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الرحيم عبد احمد محمود -  152

 الجنوب - االماراتى الحى 2 بلوك 38 رقم محل/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 40633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عدالن موسى عبده عبده خالد -  153

 الزهور - الحرفيين مساكن 6 رقم عماره العلوي الدور 10 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 40634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم اسامه مصطفى احمد -  154

  6 رقم محل االجتماعي االسكان الرسوه منطقه عماره 120  ال منطقه االماراتي الحي 1 رقم بلوك الجنوب ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 40636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريدى/  ليصبح ارىالتج االسم تعديل -  155

 الزهور - القمصان ابو ابراج الهادى برج أ 14 رقم محل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 40636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريدى محمود سامى محمود -  156

 الزهور - القمصان ابو ابراج الهادى برج أ 14 رقم محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 1029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى كامل مصطفى محمد/  دكتور صيدلية -  157

 - 35 و الجمهوريه شارع الروضه برج الرابع الدور 1 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 بورسعيد - بورفؤاد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 40629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعيه لطفى محمد عادل -  158

 1 رقم محل الزهور تعاونيات 1 مدخل دجله عماره الزهور ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 40635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد الحافظ عبد فاروق الحافظ عبد -  159

 الضواحى - القابوطى 11 بلوك 38 رقم عماره 4 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 40631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفطايرى على محمد احمد -  160

 الضواحي - النور ارض 15 رقم قطعه الكرم برج العاشر الدور 29 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 40632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى محمد ابراهيم نيفين -  161

 الشرق - المنعم عبد شارع 19 رقم عماره الخامس الدور 2 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 14461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الرحيم عبد احمد محمود -  162

 الجنوب - االماراتى الحى 2 بلوك 38 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 14461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد رحيمال عبد احمد محمود -  163

 **الزهور حي -طالب ابى بن على -الشمسية الطاقة مساكن - 60رقم عمارة-8 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 40630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين حسن محمد رانيا -  164

 الزهور - الزهور تعاونيات 1 مدخل دجله عماره  1 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 12241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعود على رزق السيد -  165

 بورسعيد المناخ حي  السواحل قشالق شرق االمل تقسيم الشاطئ لؤلؤه برج 14 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 40638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حمدى احمد حمدى يوسف هاله -  166

 12 رقم محل التعليمية الخدمات مساكن الصفا عمارة ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 40642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه حسين امين حياه -  167

 5 رقم شقة الثالث الدور الحديدى الهادى عبد شارع سليم برج الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 19037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عوض السيد باهر -  168

 الزهور - A14 اكتوبر شباب مساكن 12 رقم عماره العلوى االول الدور 3 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 40637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه شعبان المنعم عبد رانيا -  169

 الزهور - الخريجين شباب مساكن 53 رقم عماره 10 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 40639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر فؤاد احمد الدين عالء هبه -  170

 الزهور - الجيزه مساكن 2 مدخل فلسطين عماره االول الدور 7 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 40641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى السيد عادل محمد محمد -  171

 الشرق - والسالم حلوان شارع 7 كمالو عماره االرضى بالدور محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 40643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى حسانين حسانين هاجر -  172

 الزهور - الجوهره مساكن 55 رقم عماره 104 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 15082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن خلف حسن محمود -  173

  زغلول وصفية ممفيس شارع علوى الثانى الدور 2 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 40640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى عبد محمد حسن طه -  174

 الزهور تعاونيات 3 مدخل القادسيه عماره 13 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 7961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد محمد السعيد الحافظ عبد -  175

 شارع 55 رقم بالعقار محل/ بالعنوان( والهدايا النجف و التحف و المنزلية االدوات تجارة) بنشاط الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 المناخ قسم - مالك حارة و كسرى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 40646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيفين موسى فهيم نادر -  176

 المناخ- االمين شارع هابيتات عمارة 1رقم عمارة 306رقم شقة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 40648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحيم عبد محمد محمد مياده -  177

 الزهور- المروة مساكن 101رقم عمارة 19رقم شقة 2رقم حجرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 17237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوربجى ابراهيم احمد ابراهيم -  178

 الزهور حى- الزهور تعاونيات 3مدخل السالم عمارة 25رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 40652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنيدى خلو محمد ابراهيم السيده -  179

  9 رقم بالشقه حجره الحريه مساكن 27رقم عقار المناخ ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 40648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد محمد طه محمد -  180

 العرب- العزب ارض- واالردن االمارات شارع 30رقم عقار اخير دور 10رقم باالشقه 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 20190826 تاريخ وفي 24341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحيم عبد العربى السيد محمد -  181

 الزهور حى- وحده 5000ال مساكن 112رقم عمارة 14رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 40646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغطاس مصطفى محمد مصطفى -  182

 المناخ- اكتوبر 6 مساكن 17رقم عمارة االرضى الدور 2رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 40645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه المقصود عبد محمد سالم اميرة -  183

 بجمارك العاملين لمساكن التعاونية للجمعيه التابعه يلىالخل خان مساكن 1مدخل النرجس برج 5رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 المناخ- بورسعيد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 40647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى مسعد السيد محمد -  184

 العرب- المنتزه شياخه 74رقم وسابقا حاليا سعاده حارة 70رقم عمارة علوى الثانى بالدور شقة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 40651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو موسى اسماعيل محمد سلمى -  185

  20 رقم بالشقه حجره المدينه شباب مساكن ب مدخل بورسعيد احباء عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 40650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى محمد ابراهيم شاكر -  186

 المناخ- ونبيه التجارى النقراشى فهمي محمود شارع 157رقم عقار العلوى االول بالدور شقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 7961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد محمد السعيد الحافظ عبد -  187

 شارع 55 رقم بالعقار محل/ بالعنوان( والهدايا النجف و التحف و المنزلية االدوات تجارة) بنشاط الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 المناخ قسم - مالك حارة و كسرى

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 40653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغاوى محمد السيد محمد توحيده -  188

  الجنوب- الجديد القابوطى منطقه متر150بمساحة 18رقم حظيرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 18195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العز ابو محمد ابراهيم الحسين -  189

 الزهور - ب مدخل التجاره كليه عماره 6 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،  : الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 40654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم الدين صفاء طارق -  190

 الشرق- حاليا الناصر عبد جمال شارع سابقا سالم صالح شارع 62عوايد 58وتنظيم مدن 26/4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 40655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمس صديق السيد عادل اسالم -  191

 الزهور- 1رقم الباله سوق 4رقم محل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 9008    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمد سعيد نجاة -  192

 العرب - والمنيا 99 شارع الغنى عبد ملك بالعقار الثالث بالدور 5 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 15501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى على احمد صبرى -  193

  الزهور حى- A14منطقه 1مدخل النشار برج 3رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 23781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج العال عبد نبق رضا -  194

 الزهور حى- العاص بن عمرو مساكن 24رقم عمارة 2رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 29956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالهادى ابوالحسن سحر -  195

 العرب - اسوان شارع الكويت حى 104 عماره االخير الدور 19 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 40663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد المرسى رمزى -  196

 المناخ- الحريه شمال مساكن 130رقم عمارة 18رقم باشقه حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 25736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فرح سمير اسالم -  197

  المناخ- زغلول سعد شارع اليسر برج 106رقم بالعقار محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 40659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الحميد عبد طنطاوى محمد حسام -  198

 العرب - القديم الرحالت جمرك البحر طرح شارع 6 رقم قطعه الكريم برج 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 7857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد احمد فوزى احمد -  199

 المناخ- يوليو 23شارع السواحل قشالق الشرق لؤلؤة برج 1رقم محل ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 12884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالى الحميد عبد حسن عصام -  200

 بورفؤاد قسم وبغداد الجيش شارع 18 الهندسه برج 5رقم محل بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 40657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهائى عبده الرحمن عبد اعتدال -  201

 22 رقم محل الجيزة تعاونيات المتنبى عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 39053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبرين السيد مصطفى امينه -  202

 الزهور - الخطاب بن عمر 58 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 21237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عفيفى محمد امل -  203

 الزهور حى- الجيزة مساكن 2مدخل الحسين االمام عمارة 14رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 40664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح الغريب ابراهيم سارة -  204

 2 رقم شقة الثانى الدور ومظلوم كسرى شارع 43 رقم عمارة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 40656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى عبد العربى محمد محمد -  205

 الزهور - المدينه شباب مساكن ب عماره 301 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 40658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى ابراهيم محمد السيد احمد -  206

 الزهور تعاونيات 1 مدخل الواحه عماره 8 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 40661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محسب محمد صادق احمد عالء -  207

 المناخ - الحميات ارض ديسمبر 23 مساكن 3 رقم عماره 28 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 40662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبع السيد شعبان شعبان هبه -  208

 8 رقم بالشقة حجرة التاسع الدور مبارك حى أ مدخل الشيماء برج عمارة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 25413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل على فتحى سلوى -  209

 المناخ- الموجى والشهيد عرابى بشارع الكائن بالعقار 4بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 12884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالى الحميد عبد حسن عصام -  210

 بورفؤاد قسم وبغداد الجيش شارع 18 الهندسه برج  5رقم محل بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 40667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعيه نعمان راتب محمد حنان -  211

 المناخ - السواحل قشالق ناصر برج االول بالدور 3رقم بالشقه حجرة ،:   رالـتأشي وصف

 العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 40666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب الرحمن عبد احمد سمير محمد -  212

 الزهور - الجوهره مساكن 55 رقم عماره 104 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 40665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق الرازق عبد توفيق اسامة -  213

 بورفؤاد- اولى مرحله على محمد ابراج 8رقم عمارة 76رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 40660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو الشربينى محمد عيد محمد -  214

 11 رقم بالشقة حجرة االسراء مساكن 77 رقم عمارة ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 2196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد احمد سامح -  215

 الزهور حى- المروة مساكن 8رقم عمارة 1رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعدي ،:   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 20190829 تاريخ وفي 40673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محيسن عابد حسن سمير عيد -  216

 الجنوب - الرضوان قريه 1195 عقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 40674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى ابراهيم كمال شيماء -  217

 المناخ- الرابعه المنطقه 31رقم عمارة 4رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 17041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن مهران محمود السيد -  218

 المناخ - الخليلى خان ابراج الجمارك برج الثالث الدور 302 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،  : الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 40676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى الهادى عبد على مصطفى -  219

 العرب- على محمد برج وممر طولون شارع علي محمد برج غرب االرضى الدور 13رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 40671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد محمد نصر -  220

 الزهور - الجيزه مساكن 1 مدخل حجازى سالمه عماره 8 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 11030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا الحى عبد صالح خالد -  221

 الزهور - حرفيين علوى 34 عماره 14 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 40669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريحه حسن محمد محمد -  222

 المناخ - الثالث المنطقه مساكن 31 رقم عماره 4 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 40678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد العزيز عبد مسعد ريهام -  223

  16 رقم شقه الجبل امل مساكن 10 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 40670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف نجيب عيسى هانى -  224

 الزهور - القديم دمياط موقف منطقه 201 رقم عماره 201 رقم شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 40677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصيفي احمد ابراهيم جمال حسن -  225

 19 رقم شقه التكاليف منخفض طالب  ابي بن علي مساكن 28 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 40672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد االمير السيد السيد -  226

 الضواحى - الزهراء فاطمه الحرفيين منطقه 491 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 37479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمود احمد محمد محمد محمد -  227

 الشرق - الجولف ارض االسكان بنك مساكن 14 رقم عماره 8 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 40668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا متولى رشاد السيد احمد -  228

 المناخ - والزاويه االمين شاره 163 رقم عقار الخامس الدور بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 14252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن فتحى السيد -  1

 عامه مقاوالت/ نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 15921   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص السيد احمد حسين احمد -  2

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 بالجملة الجاهزة المالبس وبيع االقمشه واستيراد(والورادات الصادرات على للرقابة العامة



 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،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 33255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتر ابراهيم على طه ابراهيم -  3

 (االنترنت وخدمات والمجالت الصحف اصدار فيماعدا) ومستندات كومبيوتر طباعه/   ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 8618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه رمضان رفاعى رمضان -  4

 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 تم20190804 تاريخ وفي 9670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم فتحى محمد محمد ابراهيم -  5

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ ليصبح النشاط تعدي:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 34795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبكه الدسوقى رضا محمد اسالم -  6

 حريمي اكسسوارات بيع/  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 7245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عوض السيد محمد -  7

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 مجموعةال ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل

 المحمول وصيانه( والورادات الصادرات على

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 4798   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العميري انور نبيل الحسين -  8

 الجاهزه المالبس تجاره/  النشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 6400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرابى على مسعد محمد محمد -  9

 من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 6المجموعه

،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 23024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى احمد محمود الرحمن عبد -  10

 الجمركي التخليص/ نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 18471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى خليل محمد معتز -  11

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح العنوان تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 30481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النوسانى محمد احمد ميره -  12

 ؛*؛ المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 39919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدالعال محمد صبري -  13

 عموميه مقاوالت/ نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 14097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الداودى مصطفى محمد نجاه -  14

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ العنوان تعديل:  التأشير

 واالعمال والمقاوالت السيارات غيار وقطع الجاهزة والمالبس المستعملة المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة

 مدنيه حمايه واعمال المتكامله

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 13480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر ابراهيم محمد رانده -  15

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/ ليصبح العنوان تعديل

 غير ال فقط المستعملة المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على

 وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 27561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده عوف فؤاد السيد سهير -  16

 لذلك المنظمة القرارات و القوانين حدود في االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190809 تاريخ وفي 40411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى على ناصر -  17

 حالبه المواشى لتربية حظيرة:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190815 تاريخ وفي 4083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حباجه ابو عثمان غريب مجدي -  18

 الجمركي التخليص/ نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 34411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبده الداودى البدوى وائل -  19

 الجاهزة المالبس تجارة/ نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 37553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عدروس عثمان ايناس -  20

 انترنت خدمات/ نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 8170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف يعقوب فهمى مينا -  21

 ***وانترنت كمبيوتر خدمات/  نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 13013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجاور حسن محمد حسن محمد -  22

 بحرى نقل وخدمات التجارية والتوكيالت التصدير/ نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 24786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تادرس حنا نعيم كيرلس -  23

 العربيه مصر جمهوريه منتجات وجميع غذائيه منتجات تصدير/ نشاط اضافة

،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 5316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى يوسف حامد محمد عادل محمود -  24

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 مستعمله ومواتير مستعمله غيار قطع ؛واستيراد*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 5616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى عبد عباس السيد احمد -  25

 المجمده الفراخ وتوريد المجمده الغذائيه المواد تجارة/ نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 19786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل حسن محمد عمرو -  26

 المستعمله المالبس استيراد/ نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 29334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور على مصطفى اعتماد -  27

 المستعمله المالبس استيراد/ نشاط اضافة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 14875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوى احمد العال عبد السيد محمد -  28

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

 يرادواست الجاهزه المالبس واستيراد المستعمله السيارات غيار قطع واستيراد  1976 لسنة 34 ؛قانون*؛(والورادات الصادرات

 الجاهزه المالبس وتجاره المستعمله المالبس

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 14179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم مضعان سعيد سليم -  29

 المستعملة المالبس استيراد نشاط اضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 39154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه ابو طه محمود سامح -  30

 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 36893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى زين محمد محمد خالد -  31

 مستلزماتها وتوريد عموميه مقاوالت/  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 12241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعود على رزق السيد -  32

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل

 الجمركي والتخليص والتصدير ؛*؛(والورادات الصادرات على

 تعديل تم20190822 تاريخ وفي 1029   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى كامل مصطفى محمد/  دكتور صيدلية -  33

 الصيدليه/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف،  النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 10275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم احمد عبده محمد احمد -  34

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 34111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم حسن ابراهيم سليمان -  35

 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد نشاط استبعاد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 40254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الدين كمال المشوادى رانيا -  36

 سيارات كهربائى/ نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 5942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى على ابراهيم عالء -  37

 وعطارة غذائيه مواد تجارة/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 9008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمد سعيد نجاة -  38

 افرنجى مخبز/  نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 15501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعدنى على احمد صبرى -  39

 والمجمدات البقالة/ نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 37465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسلم سليم عادل -  40

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

 المستعمله والمواتير المستعمله اتالسيار غيار وقطع المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 18195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العز ابو محمد ابراهيم الحسين -  41

 المالبس استيراد و الثقيله والمعدات النقل سيارات غيار قطع واستيراد البناء ومواد االسمنت تجاره/  االنشطه استبعاد:  التأشير

 المستعمله المواتير و المستعملة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 40591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام ابراهيم ابراهيم محمد -  42

 التكييف واجهزة الكهربائبة االجهزة توريد/ نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 1714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غراب محمود االمير محمود -  43

 الجاهزة المالبس تجارة/   نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 40406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد سمير سمر -  44

                                                                                                                         جاهزه مالبس تجاره/ نشاط استبعاد

 الكهربائيه االدوات تجارة/  نشاط اضافه

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 2196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد احمد سامح -  45

 مستوردة لحوم جزارة/ نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 35530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القزاز محمد السالم عبد رتيبه -  46

 كهربائية وادوات صحية ادوات توريدات نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 39053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبرين السيد مصطفى امينه -  47

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 15514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رشاد محمد محمد -  48

 الحدايد تجارة/ النشاط تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 16663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه على محمد روؤف محمد -  1

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 40584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد ابراهيم الدين صالح -  2

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 40598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سرور على محمد رانيا -  3

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 40599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالاله اللطيف عبد خلف سامى محمد -  4

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 40612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبده الوهاب عبد رضا -  5

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 40642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه حسين امين حياه -  6

 خاص

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 40654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم الدين صفاء طارق -  7

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 40656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى عبد العربى محمد محمد -  8

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 40658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى ابراهيم محمد السيد احمد -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 40671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد محمد نصر -  10

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 40559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهاب محمد محمد حلمى عاطف -  11

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 37515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برايا الغندور احمد اشرف هويدا -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 40586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبكه عوض ابراهيم غاده -  13

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 40585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد حسن فهمى احمد -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 40597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان حسن سيد احمد -  15

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 40627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور عبده المنعم عبد فلاير -  16

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 40628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس بشرى ماهر مايكل -  17

 خاص: التأشير



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 40639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر فؤاد احمد الدين عالء هبه -  18

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 40673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محيسن عابد حسن سمير عيد -  19

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 40674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى ابراهيم كمال شيماء -  20

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 34961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين نور محمد فاروق احمد -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 40566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد سالم اسماعيل عمر -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 40593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده عبده صالح بهيه -  23

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 40595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حدو احمد محمد احمد مروه -  24

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 40601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد التهامى زينب -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 40621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه على السيد السيد -  26

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 40652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنيدى خلو محمد ابراهيم السيده -  27

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 40659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الحميد عبد طنطاوى محمد حسام -  28

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190802 تاريخ وفي 7351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  29

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 40553   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزاله عبده محمد محمود -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 40561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمى ابراهيم احمد جمال -  31

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 40577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى حسن السيد صباح -  32

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 40589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده احمد الفتاح عبد جوده رانيا -  33

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 40592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى رمضان فتحى نجالء -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 40620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح محمود محمد امل -  35

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 40631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفطايرى على محمد احمد -  36

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 40632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى محمد ابراهيم نيفين -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 40647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيونى مسعد السيد محمد -  38

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 40666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب الرحمن عبد احمد سمير محمد -  39

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 33648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنبارى موسى ابراهيم موسى هانى -  40

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 40579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان عطا محمد اشرف -  41

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 40596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد خلف محمد خلف احمد -  42

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 40602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد محمد محمد حكيم -  43

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 40617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عطيه جمال احمد -  44

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 40638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سينح حمدى احمد حمدى يوسف هاله -  45

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 40651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو موسى اسماعيل محمد سلمى -  46

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 40661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محسب محمد صادق احمد عالء -  47

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 40676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى الهادى عبد على مصطفى -  48

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 40565   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد النصر سيف الموجود عبد محمد -  49

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 40572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى الحميد عبد محمد سامى هيثم -  50

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 40614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحراوى عبده عيد ابراهيم تامر -  51

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 40646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغطاس مصطفى محمد مصطفى -  52

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 40660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو الشربينى محمد عيد محمد -  53

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 40580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم يوسف فوقيه -  54

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 40606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكهربائيه لالجهزة شلبى معرض -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 40608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد محمود خالد هللا منه -  56

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 40613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع القادر عبد رمضان محمد مرفت -  57

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 40615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السعيد حامد محمد -  58

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 40637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه شعبان المنعم عبد رانيا -  59

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 40645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه المقصود عبد محمد سالم اميرة -  60

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 40665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق الرازق عبد توفيق اسامة -  61

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 40106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد الموجود عبد محمد رضا -  62

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190809 تاريخ وفي 40411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى على ناصر -  63

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 40554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى حسن السيد رافت محمد محمد -  64

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 40556   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس صبحى حسين امانى -  65

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 40581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النيلى السيد العربى محسن -  66

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 40588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نخاله حسين محمد حسين رنا -  67

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 40616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج صابر صادق طلعت -  68

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 40634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم اسامه مصطفى احمد -  69

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 40636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريدى/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  70

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 40636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريدى محمود سامى محمود -  71

 خاص: التأشير وصف



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 40643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى حسانين حسانين هاجر -  72

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 40669   برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، فريحه حسن محمد محمد -  73

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 40678   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد العزيز عبد مسعد ريهام -  74

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 40569   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابراهيم موسى احمد -  75

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 40570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلبه احمد جالل النبى عبد مصطفى -  76

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 40600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل قاسم محمد طاهر احمد -  77

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 40610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاصى مرسى السيد ابراهيم عايده -  78

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 40611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نبهان سليمان نبهان سليمان -  79

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 40641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى السيد عادل محمد محمد -  80

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 40655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النمس صديق السيد عادل اسالم -  81

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 40657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهائى عبده الرحمن عبد اعتدال -  82

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 40564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرجانى محمد ابراهيم امينه -  83

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 40571   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرانى ابراهيم جاد بدر -  84

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 19615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخاريطه رخا حامد محمد -  85

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 40603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى عبده محمد محمد -  86

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 40623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود احمد الغفار عبد محمود محمد -  87

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 40630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين حسن محمد رانيا -  88

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 40653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغاوى محمد السيد محمد توحيده -  89

 خاص: التأشير وصف



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 40662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبع السيد شعبان شعبان هبه -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 15853   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فال على شحاته على والء -  91

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 40575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويركى فهيم محمد فاطمه -  92

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 35747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البطوط ابراهيم محمد يسرى -  93

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 40619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولي محمد عوض محمود -  94

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 40648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد محمد طه محمد -  95

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 40664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح الغريب ابراهيم سارة -  96

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190802 تاريخ وفي 7351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  97

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 40557   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول التابعى فاضل سوزان -  98

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 40574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رخا حسن حبيبه -  99

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 40580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم يوسف فوقيه -  100

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع يلتعد تم20190818 تاريخ وفي 40605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الستار عبد فاروق ناديه -  101

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 40622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى الرازق عبد احمد سلوى -  102

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 40615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السعيد حامد محمد -  103

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 40646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيفين موسى فهيم نادر -  104

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 40668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا متولى رشاد السيد احمد -  105

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 40567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود مؤنس انيس اميل مارى -  106

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 40583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسنين الرازق عبد سالم امين -  107

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 40609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد سعيد محمد اشرف -  108

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 40625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد ثابت السيد وفاء -  109

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 40626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض رضوان نصر احمد محمد -  110

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 40640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى عبد محمد حسن طه -  111

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 40672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد االمير السيد السيد -  112

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 40573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ احمد محمد طارق -  113

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 40578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى محمد مريم -  114

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 40590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين زين عزب محمود عيد على -  115

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 40604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد السيد سامح -  116

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 40633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عدالن موسى عبده عبده خالد -  117

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 40648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحيم عبد محمد محمد مياده -  118

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 40663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد المرسى رمزى -  119

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 40551   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر الحليم عبد فوزى فيصل -  120

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 40555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف زيدان منصور حسام -  121

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 40582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوه محمد احمد فتحى احمد -  122

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 40587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سرور على محمد رشا -  123

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 40594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى فرج احمد طارق احمد -  124

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 40624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعيم عبد عجور عطيه محمد رشا -  125

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 40629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعيه لطفى محمد عادل -  126

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 40635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد الحافظ عبد فاروق الحافظ عبد -  127

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 40670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف نجيب عيسى هانى -  128

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 40677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصيفي احمد ابراهيم جمال حسن -  129

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 33211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى محمد احمد الدين عالء -  130

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 40562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سرور على محمد داليا -  131

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 40576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان حسن احمد يدالس سونه -  132

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 40591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام ابراهيم ابراهيم محمد -  133

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 40618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه حسن عطيه رضا شيماء -  134

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 14461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الرحيم عبد احمد محمود -  135

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 40650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى محمد ابراهيم شاكر -  136

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 40667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دعيه نعمان راتب محمد حنان -  137

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190802 تاريخ وفي 7351   برقم قيده سبق  ، تاجر ، الجبالى عبده المنعم عبد مرفت -  1

 افراد: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190809 تاريخ وفي 40411   برقم قيده سبق  ، تاجر ، محمد مصطفى على ناصر -  2

 افراد: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   البركه/  تجاريه سمه اضافه: الى 40362 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190801:  تاريخ فى  ،  -  1

 للتجارة تاال/ لتصبح التجارية السمة تعديل: الى 5839 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190804:  تاريخ فى  ،  -  2

   واالستيراد

 مروه/  ليصبح التجارى االسم تعديل: الى 17483 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190805:  تاريخ فى  ،  -  3

   السوبكى سليمان محمد

 الجوهره/ التجارية السمة اضافة: الى 14097 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  4

   والمقاوالت لالستيراد

   محمد مصطفى على ناصر: الى 40411 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190809:  تاريخ فى  ،  -  5

   اليوجد: الى 40411 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190809:  تاريخ فى  ،  -  6

 للتجارة الهندسيه/ التجارية السمة اضافة: الى 10728 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190818:  تاريخ فى  ،  -  7

   واالستيراد

 شنغهاى/ التجارية السمة اضافة: الى 13013 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل تأشيرال تم20190819:  تاريخ فى  ،  -  8

   والشحن لالستيراد لوجستيك ناشيونال

 اكتوبر سته/ تجارية سمه اضافة: الى 27617 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190819:  تاريخ فى  ،  -  9

   لالستيراد

 ترانس/ لتصبح التجارية السمة تعديل: الى 11998 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190820:  تاريخ فى  ،  -  10

   استار

 امون مكتب/ تجاريه سمه اضافة: الى 24786 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190820:  تاريخ فى  ،  -  11

   والتصدير لالستيراد

 ريفينجى/ التجاريه السمة اضافة: الى 19786 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190820:  تاريخ فى  ،  -  12

   revenge station استيشن

   شياكه اخر/  تجاريه سمه اضافه: الى 14875 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  13

 ترانس/  لتصبح التجارية السمة تعديل: الى 11998 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  14

   أستار

   TIME RACE  ريس تايم: الى 36893 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  15

   التجاريه السمه استبعاد: الى 12241 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190822:  تاريخ فى  ،  -  16

 قردش ليصبح التجارى االسم تعديل: الى 31484 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  17

   لالستيراد

 االيات لتصبح التجارية السمة تعديل: الى 34111 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  18

   لالخشاب

   الريدى/  ليصبح التجارى االسم تعديل: الى 40636 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190827:  تاريخ فى  ،  -  19



 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

 فيوتشر التجارية السمة اضافة :الى 40590 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  20

   كوزماتيكس

   اير بيور/  تجاريه سمه اضافه: الى 33325 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  21

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 احمد محمود السيد ناهد الطالبة من لرغبة وذلك 2008 لسنة ا/  3080 برقم المقيد شامل عام رسمى توكيل بالغاء انذار -  1

 4811   برقم    20190818:  تاريخ ، الدهشان احمد محمود السيد ناهد5778  الدهشان

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190806 تاريخ وفى ،   35740:  برقم يدهاق سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الجبرونى مرسى مسعد السيد محمود   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190801،   تاريخ وفي 2035، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه قوره شركة -  1

  جنيه  9000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم 20190801،   تاريخ وفي 2035، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتها فراج مصطفى المنعم عبد تراجى -  2

  جنيه  9000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190819،   تاريخ وفي 12164، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها بشرى  رفعت نادى مارينا -  3

  جنيه  9000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ماعدا) واالستيراد معادن لحام ورشه/  ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكها محمود احمد باهى فضل منى شركة -  1

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 36593   برقم قيدها

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 12065   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكتها و الدين جمال محمد سوسن -  1

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ليصبح الشركه اسم تعديل: الى 497 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190807:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكها المغربل الدين جمال محمد ابراهيم دعاء شركه/ 

  رفعت نادى مارينا: الى 12164 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190819:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاها بشرى

 التجارى االسم تعديل: الى 40458 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190820:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكتها الحسينى محمد رجب سهير ليصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  قوره اهيمابر احمد ممدوح ريموندا -  1
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   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2035   برقم    20190801:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه قوره شركة -  1
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