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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 - - عن 40968 برقم 20191014 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عوض سعد سعد احمد -  1

 عماره 4 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛؛*لذلك؛ المنظمة القرارات و القوانين حدود في التصدير و(ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا)االستيراد

 الضواحى - خديجه السيده مساكن 71 رقم

 عن 40978 برقم 20191015 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود صالح المطلب عبد جمال خلود -  2

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

 العرب - والقصير الشرقيه شارع 31 رقم عقار - بالعقار محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40991 برقم 20191016 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعناعى ابراهيم حسن فاطمة -  3

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

 المناخ_  وحلمى عرابى شارع 151رقم عمارة االول الدور 1 رقم بالشقة حجرة:  بجهة

 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه الحسن ابو الحسن ابو الحسن ابو عمرو -  4

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) الستيراد عن 40917

 الزهور حي رباح بن بالل مساكن ب 41 رقم عماره 19 رقم بالشقه 1 حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 عن 40926 برقم 20191007 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتيوى محمد محمد فورى زينب -  5

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

 المناخ الجديدة الحرية150 عمارة11رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛(والورادات

 االستيراد عن 40948 برقم 20191009 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بقالوه مصطفى محمد جماالت -  6

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

 4 رقم شقة - الزلط الخطاب بن عمر مساكن أ43 رقم عمارة - الزهور:  بجهة

 االستيراد عن 40996 برقم 20191017 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى ابراهيم ابراهيم مني -  7

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

 1 مدخل الوادى عماره الزهور تعاونيات 18 رقم شقه:  بجهة

 مغسله عن 40888 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبروني مرسي مسعد السيد -  8

 بورافؤد- 4 شارع وتنظيم مدن جديد 27/5 رقم عقار 2 رقم محل:  بجهة ، مالبس

 االستيراد عن 41000 برقم 20191017 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن همام محمد احمد ابتسام -  9

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

 المناخ - الحريه مساكن 35 رقم عماره 5 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 معرض عن 41005 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد محمود احمد -  10

 الشرق - سالم وصالح يوليو 23 شارع عميره ابو عماره 2 رقم محل:  بجهة ، سيارات

 عن 40902 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم الحسينى اسماعيل جيهان -  11

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

 الزهور حى الزهور تعاونيات 2 مدخل الهدى عمارة 6 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(وراداتوال
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 عن 40907 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المصرى رجب رمضان هدى -  12

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

 الزهور حى الزهور تعاونيات a 14 مشروح الجمعية مساكن الروضة برج السابع الدور 139 رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40960 برقم 20191013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا عوض محمد عبير -  13

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

 المناخ - االول الدور ومظلوم 99 شارع 142 رقم عقار 1 رقم شقه:  بجهة

 االستيراد عن 40975 برقم 20191015 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البصال سادات السيد كريم -  14

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

 الزهور - الشمسيه الطاقه عمر مساكن 9 رقم عماره 16 رقم شقه:  بجهة

 عن 41031 برقم 20191023 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموجود عبد المجيد عبد محمد السيد -  15

_  الزهور تعاونيات A14 منطقة الثقافة بقصر العاملين جمعية مساكن الحسين عمارة 24رقم محل:  بجهة ، الجاهزة المالبس تجارة

 الزهور

 مكتب عن 41035 برقم 20191024 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى على محمد على محمد -  16

 العرب - والثالثينى القيصر حاره 18 عقار االول الدور شقه:  بجهة ، بالجمله المياه فالتر لتجاره

 41046 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى الحميد عبد ابراهيم طارق ابراهيم -  17

 الضواحى - مبارك حى د مدخل 7 رقم عماره 19 رقم محل:  بجهة ، ماركت سوبر عن

 االستيراد عن 40892 برقم 20191002 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصفتى محمد احمد رغدة -  18

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

 الزهور تعاونيات 1مدخل السالم عمارة االخير الدور 27 رقم بالشقة حجرة:  بجهة

 حديد تجاره عن 41086 برقم 20191031 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى محمد محمد مسعد -  19

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

 الضواحى - الزاهراء فاطمه الخرجيين شباب 1 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41055 برقم 20191028 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد البدوى احمد جمال محمد -  20

 العرب_ والنيل على محمد شارع الصفوة برج بالعقار االرضى بالدور محل_  االرضى الدور:  بجهة ، اطفال مالبس تجاره

 تصليح عن 40881 برقم 20191001 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان امين محمد اسماعيل محمد -  21

 3 رقم محل االرضى الدور القابوطى 1 بلوك 6 رقم عمارة:  بجهة ، وااللكترونية كهربائيةال االجهزة

 عن 40959 برقم 20191013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان احمد العال عبد عاطف -  22

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

 الزهور - العزيز عبد عمربن ب 41 رقم عماره 10 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 اصالح عن 40969 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كسبة جمعة مصطفى محمد -  23

 الزهور الزهور تعاونيات القادسية عمارة 1 رقم محل:  بجهة ، المنزلية واالدوات الثالجات

 تجارة عن 41023 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس ابراهيم رشاد محمد رضا -  24

 بورفؤاد_  االولى المرحلة على محمد ابراج 10 عمارة 102 محل:  بجهة ، منزليه ادوات

 االستيراد عن 41026 برقم 20191023 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدمك عبده غريب امال -  25

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

 المناخ_  تعمير 2 منطقة 63 عقار 1 شقة:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 استيراد عن 41042 برقم 20191027 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد مصطفى محمد -  26

 الزهور_  المروة مساكن 119 ع 17ش حجرة:  بجهة ، المستعملة السيارات غيار قطع

 تجاره عن 40912 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده شلبى رياض محمد رياض -  27

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

 الجنوب - الجبوره منطقه 625 رقم ملك محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 رجالى كوافير عن 40927 برقم 20191007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  مشه محمد العراقى فايزه -  28

 2 رقم محل الجديده االسر الوطنى الحزب مساكن 53 عماره:  بجهة ،

 االستيراد عن 40935 برقم 20191008 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبده السيد محمد -  29

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

 المناخ الالسلكى مساكن 19 عمارة 1 رقم شقة:  بجهة

 عن 80982 برقم 20191016 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل محمود الحسينى على مى -  30

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

 الزهور - الخرجيين شباب مساكن 19 عماره 8 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 41011 برقم 20191020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج السيد الحميد عبد سيد -  31

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

 بورفؤاد - الصديق بكر ابو مساكن 16 رقم عماره 34 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 مالبس بيع عن 41015 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم عبد احمد طه رهسا -  32

 الشرق - زغلول صفيه شارع االنوار برج 5 رقم عماره 1 رقم محل:  بجهة ، جاهزه

 االستيراد عن 41032 برقم 20191023 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمد حسن جابر حسن -  33

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

 المناخ - زينب السيده مساكن 14 عماره 16 بالشقه حجره:  بجهة

 41082 برقم 20191031 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجريسلى ابراهيم ابراهيم حسن محمود -  34

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

 الزهور - التكاليف منخفض الخطاب بن عمر مساكن أ 15 عقار 13 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 برقم 20191029 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى درويش محمد الرازق عبد محمد منى -  35

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن 41061

 الزهور  - العاص بن عمر مساكن ب 42 عقار 2 بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد ؛*؛(والورادات الصادرات

 عن 40957 برقم 20191013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد محمد سمير رانيا -  36

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

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ 34 رقم عماره 7 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 سوبر عن 41045 برقم 20191027 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفيفى العيسوى محمد هللا عبد -  37

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

 الضواحى - القابوطى 2 بلوك 77 عماره للسلم المجاور بخالف 2 محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 فى االستيراد عن 40900 برقم 20191002 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حفنى دياب فوزى ضحى -  38

 بن عثمان 52 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 5 رقم شقة االول الدور عفان
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 برقم 20191016 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى درويش محمد الرازق عبد محمد غاده -  39

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن 40980

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 81 رقم عماره االول الدور 6 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 تجاره عن 40986 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم محمد ابراهيم -  40

 الجنوب - عزام شادر الحمارين منطقه البقر بحر مصرف 20 عماره 1 محل:  بجهة ، وقطاعى جمله اسماك

 االستيراد عن 41017 برقم 20191021 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد محمد نانسى -  41

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

 13 رقم عماره الثانى الدور 4 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس و المستعمله والمواتير السيارات غيار قطع واستيراد

 الضواحى - متولى السيد مساكن

 عن 40913 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربري سليمان محمد ابراهيم محمد -  42

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

 الزهور حى العزيز عبد بن عمر مساكن 136رقم عمارة 2رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41050 برقم 20191028 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد عثمان الرحمن عبد فاطمه -  43

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

 عبد احمد والسلطان على محمد شارع االيمان نور برج 43 رقم عقار السادس الدور 16 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 العرب - العزيز

 بيع عن 41079 برقم 20191031 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السرجانى محمد شعبان سهير -  44

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

 عباس شارع عوايد 13 وتنظيم مدن 125 رقم عقار - االراضى الدور - االراضى بالدور محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 العرب - المنتزه شياخه العجرودى حسين محفوظ وحاليا سابقا

 مكتب عن 41084 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فويله العزيز عبد محمود محمد -  45

 2 شقه- الجوهره مساكن 11 عماره- الزهور- الزهور:  بجهة ، بالجمله الجاهزه المالبس لتجاره

 االستيراد عن 41054 برقم 20191028 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم سعيد لطفى ضياء -  46

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

 بورفؤاد - البنوك جمعيه 4 رقم عماره 26 رقم بالشقه 1 رقم حجره:  بجهة

 االستيراد عن 40878 برقم 20191001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى على فريد شيماء -  47

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

 الزهور- وحده 5000ال 155 رقم عماره 16 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 41041 برقم 20191024 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج يوسف يوسف ابراهيم مروه -  48

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

 الزهور_  طالب ابى بن على مساكن 22 عمارة 14شقة:  بجهة ،* ؛(والورادات

 تجارة عن 40896 برقم 20191002 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفي سليمان جمال اسالم -  49

 الشرق حي الجيش شارع امتداد عارف السالم عبد شارع 16 رقم عمارة 3 رقم محل:  بجهة ، واستيرادها الكوافير مستلزمات

 ، ورش لوازم عن 8780 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الساعى محمود طه نعمه -  50

 الزهور - الحرفيين ب 34 رقم عماره 6 رقم محل:  بجهة

 تجاره عن 36785 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المقصود عبد برهام ممدوح وليد -  51

 4 رقم شقة الرباط نادى امام وحدة1328 مشروع أ25 رقم عقار الزهور:  بجهة ، مالبس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 تجاره عن 36785 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المقصود عبد برهام ممدوح وليد -  52

 الشرق - والجمهوريه زغلول صفيه شارع 19 رقم عماره 1 رقم محل:  بجهة ، مالبس

 عن 40915 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد شحاتة اللطيف عبد الغنى عبد -  53

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

 الضواحى حى الصناعية المنطقة 9 رقم عمارة الرابع الدور 2 رقم الشقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40921 برقم 20191007 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرشدى محمد الرحمن عبد جمال -  54

 بورفؤاد  التكاليف منخفض 3رقم عمارة االخير الدور 24 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، بناء مواد وتوريد مقاوالت

 المقاوالت عن 40955 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم صبيح احمد السيد -  55

 الزهور - الخرجيين شباب 23 رقم عقار - 5 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، الديكور واعمال والدهانات العامه

 تجاره عن 40987 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى المعاطى ابو السيد محمد -  56

 الجنوب - القديم الكوبرى بجوار عزام شادر 32 رقم ملك محل:  بجهة ، وقطاعى جمله اسماك

 االستيراد عن 40995 برقم 20191017 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موافي محمد ابراهيم اسامه -  57

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

 الضواحي الصفا مساكن 117 رقم عماره 6 رقم شقه:  بجهة

 عن 41006 برقم 20191020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرنوس محمد محمد محمد امل -  58

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

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 46 رقم عماره 9 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41012 برقم 20191020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل العظيم عبد اسماعيل يحيى -  59

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

 الزهور - وحده 5000 ال مساكن 23 رقم عماره 12 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41078 برقم 20191031 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموجود عبد صابر خلف خليفه -  60

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

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ 117 عماره 15 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 مغازه عن 41056 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد صالح جمال احمد -  61

 الزهور - عوف ابو عزبه غرب الجمله سوق 69 محل:  بجهة ، موز

 سفر مكتب عن 41022 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا عطيه سعد امال -  62

 الزهور - الزهور تعاونيات شوقى احمد عماره 16 رقم محل:  بجهة ، داخليه ورحالت

 عن 41064 برقم 20191029 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الساعى مرسى المنعم عبد امل -  63

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

 الزهور - الجوهره مساكن 58 عقار 201 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 تيك مطعم عن 40933 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصيفى احمد فتحى تامر -  64

 العرب حى الداخلى القنال مساكن 2 رقم عمارة 16 رقم محل:  بجهة ، مأكوالت وبيعى تحضير اواى

 عن 41009 برقم 20191020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر الوهاب عبد المنعم عبد محمد -  65

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

 مدن 21ة رقم عماره االرضى دورال 1 رقم محل:  بجهة ، ومشروبات كريم وايس عجين من حلوى وبيع والتصدير( والورادات

 الشرق - رياض المنعم عبد شارع وتنظيم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 كهربائى عن 41019 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسن ابو ابراهيم محمد سلوى -  66

 الضواحى - الزهراء فاطمه حرفيين 220رقم محل:  بجهة ، سيارات

 سوبر عن 41033 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الورد ابو محمد عطا صالح احمد -  67

 الشرق_  الجولف ارض الشرطة مساكن 3 برج 1رقم محل:  بجهة ، ماركت

 االستيراد عن 40942 برقم 20191009 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرح محمد الشربينى نوسه -  68

 ال مشروع 10 رقم عمارة:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 8 رقم بالشقة حجرة عمارة 11

 عن 40951 برقم 20191010 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحديدى ابراهيم خليل نعيم محمد -  69

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

 المناخ - والبلديه عدلى ش الكائن ريحان ملك 1 محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 41076 برقم 20191030 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الراضى عبد كمال الراضى عبد احمد -  70

 الزهور - الزهور تعاونيات 1 مدخل الفيروز عماره 1 محل:  بجهة ، اللحوم وتصنيع بيع عن

 ، ترزى عن 41083 برقم 20191031 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم ابراهيم انتصار -  71

 2 رقم محل - القابوطى 4 بلوك 41 رقم عماره  - الضواحى - الضواحى:  بجهة

 االستيراد عن 40962 برقم 20191013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيوان محمد يحى السيد -  72

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

 المناخ_  اكتوبر 6 مساكن 4 رقم عماره_  1 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 40877 برقم 20191001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر محمد السيد سامى ايمان -  73

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

 الزهور - الثانى الدور العاص بن عمرو ب 34 عماره 9 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات

 - - عن 40967 برقم 20191014 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى حسن كامل محمد والء -  74

 عماره 5 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛؛*لذلك؛ المنظمة القرارات و القوانين حدود في التصدير و(ومستلزماته الكمبيوتر ماعدا)االستيراد

 الزهور - العاص بن عمر مساكن أ مدخل 52 رقم

 الببناء مواد تجارة عن 40931 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب السيد طه عالء -  75

 بورفؤاد الثالث المدينة شباب جمعية مشروع 240 رقم قطعة االرضى الدور 4 رقم محل:  بجهة ،

 مقاوالت عن 40974 برقم 20191015 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ابراهيم محمد محمد -  76

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد بناء مواد وتوريد عموميه

 المناخ - الخليلى خان داليا برج 7 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، والتصدير( والورادات الصادرات على للرقابة

 االستيراد عن 41021 برقم 20191021 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيلى يونس على وليد -  77

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

 بورفؤاد - المعلمين مساكن 5 رقم ابراهيم حافظ عماره الرابع الدور 20 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 41034 برقم 20191024 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته محمد على القابوطى على -  78

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

 الضواحى - الجديده اللبانه 41 عقار 15 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 االستيراد عن 40886 برقم 20191001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقار سيدهم ذكى سيدهم -  79

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

 الزهور الزهور تعاونيات أ مدخل الواحة برج عمارة 8 رقم شقة:  بجهة

 االستيراد عن 40894 برقم 20191002 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عنبر احمد السيد محمد هناء -  80

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

 المناخ- الجديدة الحريه مساكن 99رقم عمارة 19رقم بالشقه حجرة:  بجهة

 عن 40898 برقم 20191002 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطوه السالم عبد الرحيم عبد رحاب -  81

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

 الزهور حي العزيز عبد بن عمر مساكن 13 رقم عماره 9 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 مطعم عن 40924 برقم 20191007 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمد هللا عبد هاشم ام -  82

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

 بورفؤاد المدينة شباب جمعية أ عمارة 16 رقم محل:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد  الصادرات

 عن 40929 برقم 20191008 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محجوب حسين محمد احمد سلمى -  83

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

 المناخ - اكتوبر 6 مساكن 39 عماره 17 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 كوافير عن 40952 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الغنى عبد امين ايمان -  84

 المناخ - 17 رقم عماره االلى الحاسب ابراج منطقه 1 رقم محل:  بجهة ، حريمى

 عن 40988 برقم 20191016 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاصى احمد احمد مسعد شيماء -  85

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

 الزهور العاص بن عمرو مساكن أ1 عمارة 4رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41085 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النور ابو على المتولى رفعت محمد -  86

 الجنوب - التعاونيه بورسعيد لجمعيه التابعه االولى الزراعه الثالث الحوض 9 قطعه 17 حوشه:  بجهة ، الماشيه لتربيه مزرعه

 االستيراد عن 41059 برقم 20191029 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس محمد حسين والء -  87

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

 الزهور - العاص بن عمر مساكن ب مدخل 4 عقار 12 بالشقه حجره:  بجهة

 بيع عن 2849 برقم 20191014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم المحمدى ابراهيم محمد -  88

 الزهور تعاونيات االخالص عماره 16 محل:  بجهة ، التبغ وانواع اصناف جميع

 بيع عن 2849 برقم 20191014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم المحمدى ابراهيم محمد -  89

 الزهور تعاونيات االخالص عماره 13 محل:  بجهة ، التبغ وانواع اصناف جميع

 عن 40965 برقم 20191014 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوهاب عبد الطاهر حسين طاهر -  90

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

 بورفؤاد - السادس الدور الثانى الجمعيه مشروع مساكن أ مدخل الوليد بن خالد عماره 6 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40970 برقم 20191014 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على حميدو مصطفى -  91

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

 الزهور المروة مساكن21 رقم عمارة 9 شقة:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 عن 41013 برقم 20191020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زقزوق ابراهيم ابراهيم جمعه -  92

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

 بورفؤاد - العبور مساكن 16 رقم عماره الثالث الدور 13 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41038 برقم 20191024 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب محمد حلمى احمد سمر -  93

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

 الزهور_  طالب ابى بن على مساكن 35 عمارة 14رقم بالشقة 2 حجرة:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 40908 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان احمد العال عبد عاطف ياسمين -  94

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

 الزهور حى رباح بن بالل مساكن ب75 رقم عمارة 4 رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40950 برقم 20191010 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االمام محمد السالم عبد سامى -  95

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

 الزهور تعاونيات 3 مدخل التضامن عماره 18 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40954 برقم 20191010 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد الجليل عبد فريد ريهام -  96

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

 الضواحى الخريجين شباب مساكن94رقم عمارة 5 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، السيارات غيار قطع واستيراد( والورادات

 االستيراد عن 40985 برقم 20191016 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربرى محمد محمد خالد -  97

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

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن أ 25 رقم عماره 16 رقم شقه:  بجهة

 تجاره عن 41052 برقم 20191028 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريه ابو الحميد عبد لجال احمد -  98

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

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 10 عماره 1 محل:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد ؛*؛(والورادات الصادرات

 االستيراد عن 41058 برقم 20191029 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االدهم محمود محمد اسماء -  99

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

 الضواحى_  االسراء مساكن 116 عقار 10شقه:  بجهة

 41073 برقم 20191030 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االبيارى مصطفى حسن موسى فاطمه -  100

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

 الزهور_  الجوهره مساكن 73 بلوك االرضى الدور 1محل:  بجهة ،* ؛(والورادات

 التصدير عن 41040 برقم 20191024 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا محمد محمد احمد محمد -  101

 العرب - واالحسان يوليو 23 شارع المامون برج التاسع الدور 2 رقم شقه:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات قوانينال حدود فى

 تجارة عن 40936 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشالي مصطفى محمد طه احمد -  102

 الزهور 12 سى منطقة الجديد الجملة سوق 20 رقم شادر:  بجهة ، والفاكهة للخضر الجملة

 عن 41016 برقم 20191021 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عثمان فؤاد احمد اسماء -  103

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

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 91 عمارة 3 رقم شقة:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 40914 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد اسماعيل محمد اسماعيل -  104

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

 الضواحى حى زرزارة حرفيين منطقة 314رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 عن 40941 برقم 20191009 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعي ابو محمد مهدى نهي -  105

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

 24 رقم بلشقة حجرة - قبضايا مساكن ب 22 رقم عقار - الزهور:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40997 برقم 20191017 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد عثمان على السيد -  106

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

 الزهور حى - المميز العزيز عبد بن عمر ب 126 رقم عماره 13 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 41069 برقم 20191030 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهيرى حسن احمد احمد اسالم -  107

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

 بورفؤاد - والعروبه رئيسى 3 شارع الزهيرى برج السابع الدور 21 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 40897 برقم 20191002 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى السعيد الصحصاح صابر اسماء -  108

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

 10 رقم شقة العزيز عبد بن عمر مساكن 13 رقم

 بجهة ، مغسله عن 41001 برقم 20191017 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البشوتى عبده كامل عبده -  109

 المناخ - السواحل قشالق 36 رقم قطعه الرضوان برج 2 رقم محل االرضى الدور: 

 مكتب عن 41053 برقم 20191028 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين محمد حسنين رحاب -  110

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

 زهورال - الجيزه تعاونيات 1 مدخل عمان عماره الرابع الدور 18 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40963 برقم 20191013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد حسن محمود مشيره -  111

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

 الزهور - المميز العزيز عبد بن عمر 117 رقم عماره 15 رقم شقه:  بجهة

 برقم 20191024 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زغلول احمد السالم عبد الدسوقى ابراهيم امل -  112

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن 41039

 المناخ - رمضان من العاشر مساكن 36 عماره 6 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 41044 برقم 20191027 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش محمد الرازق عبد محمد فاطمه -  113

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

 عفان بن عثمان مساكن 3رقم عمارة 14رقم بالشقة حجرة:  بجهة ،* ؛(والورادات

 االستيراد عن 40972 برقم 20191015 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى شلبى بكر ساميه -  114

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

 الزهور - المروه مساكن 115 رقم عماره 3 رقم شقه 1 رقم حجره:  بجهة

 عن 40989 برقم 20191016 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسنين رشوان محمد رشوان -  115

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

 الضواحى  - بروتكس منطقه طاهر برج 103 رقم عماره الثامن الدور 3 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 40990 برقم 20191016 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران مصطفى مصطفى محمد اسالم -  116

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

 الزهور - الصفوه مساكن 1 رقم عماره 13 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 عن 41024 برقم 20191022 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبيحى محمد حسن حسن زينب -  117

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

 الزهور_  المروة مساكن 3 رقم عمارة 6 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40916 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فويله الستار عبد الغريب محمد -  118

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

 الزهور حي المنصاره قريه 60 رقم العقار االراضي بالدور شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 40934 برقم 20191008 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيكل مصطفى محمد محمد الطيب طارق -  119

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

 الزهور - التكاليف منخفض طالب ابى بن على ب 37 رقم عماره 19 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41008 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الضهيرى المهدى الفتاح عبد حسن -  120

 الزهور - وحده 5000 ال مساكن 67 عماره 5 رقم شقه:  بجهة ، بالجمله مكتبيه ادوات تجارة

 االستيراد عن 41063 برقم 20191029 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهوارى عبده عبده على -  121

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

 المناخ_ 36قطقة مستجد شارع الرضوان برج 9 شقه:  بجهة

 نجاره عن 41071 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الحميد عبد ابراهيم جيهان -  122

 الضواحى - الزهراء فاطمه منطقه 454 رقم محل:  بجهة ،

 عن 41077 برقم 20191030 فى قيد ، 120000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القماش الغريب عبده عبده امير -  123

 لعربا_  البوصيرى وحارة الدقهليه شارع 7رقم عقار الثانى بالدور بالشقه حجرة_  الثانى الدور:  بجهة ، عموميه مقاوالت مكتب

 عن 40964 برقم 20191014 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علود على محمد على سماح -  124

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

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن ب مدخل 8 رقم عماره 21 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40904 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحريري المرسى محمد زكريا زينب -  125

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

 الزهور حى الزهور تعاونيات المنخفض الخطاب بن عمر أ16 عمارة االول الدور 8 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 كماليات بيع عن 41025 برقم 20191022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ترك محمد محسن محمد -  126

 بورفؤاد - الشهداء و 13 شارع شارع عوايد وتنظيم مدن 146/56 بالملك 4 عقار 3 رقم محل:  بجهة ، سيارات واكسسوارات

 عن 40925 برقم 20191007 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد الصحصاح صابر اية -  127

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

 الزهور حى العزيز عبد بن عمر مساكن أ3 عمارة10 رقم شقة:  بجهة ، ؛(والورادات

 االستيراد عن 40994 برقم 20191017 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسين سالم احمد -  128

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

 المناخ - الثامنه المنطقه مساكن 3 رقم عماره 8 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 41060 برقم 20191029 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه احمد الفتوح ابو هشام محمد ايه -  129

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

 الشرق_  الرحمة مسجد بجوار وقالوون الظاهر شارع 4 عقار 4 محل:  بجهة ،* ؛(والورادات الصادرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 عن 41068 برقم 20191030 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد احمد عبده احمد -  130

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

 الزهور_  ناصر جمعية مساكن 2 عمارة 104 بالشقة حجرة:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد* ؛(والورادات

 عن 40895 برقم 20191002 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد احمد محمد يسرى وسام -  131

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد السيدات وتجميل ساونا جيم رياضيه العاب صاله

- حسين والسلطان طنطا شارع 5رقم عمارة 1رقم محل:  بجهة ،* ؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 الشرق

 عن 40949 برقم 20191010 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن جاد محمد السيد ناديه -  132

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

 الزهور - الخطاب بن عمر 150 رقم عماره 14 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 برقم 20191020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان اسماعيل العظيم عبد اسماعيل ندى -  133

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن 41003

 الزهور - االنجليز جبانات شرق 17 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 برقم 20191002 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السفطى الفتوح ابو احمد عادل محمد محمد -  134

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) والتصدير االستيراد عن 40901

 عبادى شارع 45 رقم عماره المسروق بالدور بالشقه حجره:  بجهة ، والبطاريات االطارات وتوريد( والورادات الصادرات على

 العرب - وشريف

 االستيراد عن 40943 برقم 20191009 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرزاز محمود على محمد -  135

 عمرو مساكن أ52 رقم عمارة:  بجهة ، 6موعهالمج من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 5 رقم شقة العاص بن

 حظيره عن 40945 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم قاسم الرب جاد محمد -  136

 الجنوب - القابوطى الجديده الحظائر منطقه 109 رقم حظيره:  بجهة ، الماشيه لتربيه

 االستيراد عن 41002 برقم 20191020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد محمد محمد هيام -  137

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

 الزهور تعاونيات  2 مدخل الشيخ شرم عماره الثالث الدور 9 رقم شقه:  بجهة

 عن 41004 برقم 20191020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمليط العال عبد على فهيم تسابيح -  138

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

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 42 رقم عقار 32 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 41088 برقم 20191031 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم ابراهيم محمد -  139

 3 شقه- رباح بن بالل مساكن أ 74 عقار - الزهور - الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود في

 عن 41089 برقم 20191031 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج حسان محمد السيد اسماء -  140

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

 الزهور - المروه مساكن 94 عقار 6 شقه 1 حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40889 برقم 20191001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخضر محمد السيد انتصار -  141

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

 الزهور - العاص بن عمرو منطقه أ 16 عماره 18 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 عن 40890 برقم 20191001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم رشوان العربى السيد ابراهيم -  142

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

 الزهور - الجبل امل مساكن 20 عماره 2 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41087 برقم 20191031 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الرحمن عبد تركى احمد -  143

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

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 54 عقار 7 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40882 برقم 20191001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان الحافظ عبد المعز عبد اسالم -  144

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

 المناخ - الحريه مساكن 88 عماره 8 شقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 فى االستيراد عن 40880 برقم 20191001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سامى محمد سليم هناء -  145

 مساكن 125 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 19المجموعه فيماعدا لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 12 رقم شقة وحده5000ال

 عن 41036 برقم 20191024 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد عبده فتحى نجالء -  146

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

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب مدخل 50 عماره 7 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40910 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس محمود السالم عبد هالة -  147

 التليفونات مساكل 1 مدخل 1رقم عمارة االول الدور 4رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، الجمركى التخليص

 عن 40976 برقم 20191015 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فتوح محمد احمد محمود دينا -  148

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

 الزهور - االصفر البنك مساكن أ 11 رقم عماره 19 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41066 برقم 20191029 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحواوشى صالح صالح محمود -  149

 الزهور -  الخريجين شباب مساكن 21 عماره الثانى الدور 5 بالشقه حجره:  بجهة ، اسمنت توريدات

 نقل مكتب عن 41067 برقم 20191029 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف على فاروق سعيد -  150

 الزهور - الجوهره مساكن 64 عقار 401 شقه:  بجهة ،(  السياحه وزاره موافقه تتطلب التى االنشطه دون)  والمقاالوت بالسيارات

 االستيراد عن 40999 برقم 20191017 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قريع ابراهيم عبده باسم -  151

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

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن أ مدخل 111 رقم عماره 10 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 االستيراد عن 40998 برقم 20191017 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حامد احمد محمد -  152

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

 الزهور حى - العزيز عبد بن عمر مساكن 136 رقم عماره 3 رقم شقه:  بجهة

 عن 41048 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرايدى على حسن عيد نورهان -  153

 الزهور_  العزيز عبد بن عمر مساكن أ49 رقم عمارة 3رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، بالجمله الجاهزة المالبس لتجارة مكتب

 عن 40992 برقم 20191017 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نظيم محمود السيد محمد احمد -  154

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

 الزهور - العزيز عبد بن عمر ب 3 رقم عماره 5 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 36368 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طيره مصطفى الناصر دعب جمال اسامه -  155

 بورفؤاد المعلمين مساكن شوقى عمارة 30 محل:  بجهة ، رجالى بدل تأجير عن

 36368 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طيره مصطفى الناصر عبد جمال اسامه -  156

 بورفؤاد المعلمين مساكن شوقى عمارة 30 محل:  بجهة ، رجالى بدل تأجير عن

 عن 40918 برقم 20191007 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادى عبد بكرى التواب عبد رفعت -  157

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

 الضواحى حى الزهراء فاطمة مساكن 18 رقم عمارة الخامس الدور 18 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41057 برقم 20191029 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زبيدان على الرحمن عبد على -  158

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

 الزهور_  طالب ابى بن على مساكن 23 عمارة 9 بالشقة حجرة:  بجهة ،* ؛(والورادات

 االستيراد عن 41062 برقم 20191029 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب رضوان همام كاميليا -  159

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

 الزهور_ وحدة 5000 مساكن 187 عقار 12 بالشقة حجرة:  بجهة

 غيار قطع بيع عن 41075 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود محمد حسن زينب -  160

 بورفؤاد - الجديده االسر مساكن 42 عقار 2 محل:  بجهة ، موتسيكالت

 االستيراد عن 41074 برقم 20191030 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه محمد بيومى حبيبه -  161

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

 الضواحى - النور مساكن 2 رقم قطعه مؤمن برج الثانى الدور 5 شقه:  بجهة

 عن 40905 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد على محمد محمد -  162

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

 الزهور حى الخطاب بن عمر االصفر البنك مساكن أ مدخل 33 رقم عمارة 19 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 بيع عن 40879 برقم 20191001 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشرى الدسوقى محمد جمال السيد -  163

 بورفؤاد - على محمد ابراج الجديد بورفؤاد سوق 99 رقم محل:  بجهة ، االسماك

 عن 40958 برقم 20191013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان احمد العال عبد عاطف محمد -  164

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

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن 103 رقم عماره 4 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 لتربيه حظيره عن 40966 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد رتاج ،  نوفل النبوى محمد سالى -  165

 الجنوب - القابوطى الجديده الحظائر مشروع 243 رقم حظيره:  بجهة ، مواشى

 محل عن 41027 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى سليم الرحيم عبد احمد -  166

 بورفؤاد_  الثقافة قصر مساكن أ مدخل الكوثر عمارة 18رقم محل:  بجهة ، تند

 عن 41037 برقم 20191024 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شمس السيد محمد احمد نرجس -  167

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

 المناخ_  الثامنة المنطقة 3 عمارة 8 بالشقة 2 حجرة:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 41081 برقم 20191031 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طعيمه دسوقي محمد الدسوقي محمد -  168

 حجره االول الدور بروتكس تقسيم االندلس برج 23 رقم عماره الضواحي  الضواحي:  بجهة ، بناء مواد وتوريد متكامله مقاوالت

 2 رقم بالشقه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 عن 40891 برقم 20191002 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد شحاتة فهمى السيد -  169

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد تجميل وادوات مستلزمات

 الشرق على محمد شارع المحروسة ابراج 2 رقم برج 16 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 االستيراد عن 40909 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد العال عبد السيد احمد -  170

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

 المناخ حى المستقبل االمل مشروع مساكن 37 عمارة 6 رقم شقة:  بجهة

 عن 40938 برقم 20191009 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الديسطى حنضل محمد -  171

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

 الزهور - الجديد دمياط موقف بجوار بورفؤاد شباب مساكن ب 3 رقم عماره 4 رقم عقار:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40938 برقم 20191009 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الديسطى حنضل محمد -  172

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

 الزهور - الجديد دمياط موقف بجوار بورفؤاد شباب مساكن ب 3 رقم عماره 4 رقم عقار:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40944 برقم 20191009 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيرى محمد البحيرى محمد صالح -  173

 1 رقم محل - والظاهر قالوون شارع 22 رقم عمارة - الشرق:  بجهة ، وزبادي البان

 40981 برقم 20191016 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قميحه المحسن عبد محمود على محمد -  174

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

 الزهور - الوليد بن خالد أ 83 مارهع 14 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40983 برقم 20191016 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد مبروك العزيز عبد سماح -  175

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

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن ب 60 عماره 2 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 41030 برقم 20191023 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل سليمان العظيم عبد محمود عمر -  176

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

 الزهور_ النزهة ابراج 5رقم عمارة 303 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 40922 برقم 20191007 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان محمد الاله عبد نعمات -  177

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

 الزهور حى العاص عمروبن مساكن أ49 عمارة 5 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛(والورادات

 االستيراد عن 40937 برقم 20191008 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا سعد سليمان شوقى هناء -  178

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

 الزهور - الجوهره مساكن 87 رقم عماره 303 رقم شقه:  بجهة

 عن 40993 برقم 20191017 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيوان محمد يحيى السيد خلود -  179

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

 المناخ - الخامسه المنطقه 51 رقم عماره 4 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 برقم 20191027 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر محمود مصطفى العربى السيد احمد -  180

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن 41047

 المناخ - الحريه شمال مساكن 171 عماره 10 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 عن 41051 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حافظ العظيم عبد فتحى رضا -  181

 بورفؤاد - حرفيين 14 رقم بلوك 331 رقم ورشه:  بجهة ، الوميتال المونيوم ورشه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 االستيراد عن 40911 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية محمد احمد امل -  182

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

 الزهور حى الجوهرة مساكن 22 رقم عمارة 303 رقم شقة:  بجهة

 االستيراد عن 40911 برقم 20191003 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية محمد احمد امل -  183

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

 الزهور حى الجوهرة مساكن 22 رقم عمارة 303 رقم شقة:  بجهة

 عن 41065 برقم 20191029 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجاج على على ابراهيم الدين عماد -  184

 الشرق - عكا شارع مدن 7 و عوائد 28 عقار 2 شقه:  بجهة ، وتغليف تعبئه مستلزمات توريد

 عن 40866 برقم 20191030 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على سليمان ابراهيم ابراهيم هدى -  185

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

 المناخ - زينب السيده مساكن 21 رقم عماره 17 بالشقه 1 رقم حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 40961 برقم 20191013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم احمد سيد محمد السيد شيماء -  186

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

 المناخ المناخ الالسلكى مساكن 19 عمارة 1رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 ماركت سوبر عن 41018 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد حامد رشاد نرمين -  187

 الزهور تعونيات 3 مدخل المعموره عماره 4 رقم الشقه من مستقطع محل:  بجهة ،

 عن 41020 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج حسن جبر الحسينى حسن عبده -  188

 الضواحى - مبارك حى مساكن د مدخل 3 رقم عماره 22 رقم محل:  بجهة ، رجالى كوافير

 توريدات عن 40899 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان احمد فكري محمد -  189

 الضواحي حي الزهراء فاطمه الحرفين منطقه 3 بلوك 90 رقم محل:  بجهة ، للمصانع هندسيه وصيانه هندسيه

 توريدات عن 40899 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان احمد فكري محمد -  190

 الضواحي حي الزهراء فاطمه الحرفين منطقه 3 بلوك 90 رقم محل:  بجهة ، للمصانع هندسيه وصيانه هندسيه

 عن 40928 برقم 20191008 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى مصطفى غريب عادل -  191

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

 الضواحى - الزهراء فاطمه مساكن 51 رقم عماره 10 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 مكتب عن 40947 برقم 20191009 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االطرواش احمد صالح احمد -  192

 - االراضي الدور - الحديدى الهادي عبد تقسيم 15 رقم عقار الحرمين برج - الزهور:  بجهة ، عقارى واستثمار عامه مقاوالت

 مكتب

 عن 40979 برقم 20191016 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خرشوم مسعد جالل محمد محمد -  193

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

 الزهور - الخطاب بن عمر ب مدخل 8 عماره 1 شقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 تجاره عن 40807 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طافح مسعد محمود فاطمه -  194

 العرب- القنال وشهداء العزيز عبد شارع 17رقم عمارة 2رقم محل:  بجهة ، المالبس

 تجاره عن 40807 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طافح مسعد محمود فاطمه -  195

 العرب - المنصوره وحاره التجارى شارع النطار الدين سعد ورثه ملك بالعقار محل:  بجهة ، المالبس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 عن 41007 برقم 20191020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنطاوى اللطيف عبد شريف احمد -  196

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

 الزهور - عفان بن عثمان مساكن 77 رقم عماره 3 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 40887 برقم 20191001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طاووس محمد على سلمى -  197

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

 المناخ - الفردوس قريه 37/1 بالوحده حجره:  بجهة

 عن 40893 برقم 20191002 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد ابراهيم عبده شيماء -  198

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

 المناخ- الحرية مساكن 13رقم عمارة 22رقم بالشقة حجرة:  بجهة ،* ؛(راداتوالو

 عن 40946 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم قاسم الرب جاد محمد مصطفى -  199

 الجنوب - الجديد القابوطى الحظائر منطقه 43 رقم حظيره:  بجهة ، المواشي لتربية حظيره

 برقم 20191028 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحجراتى مسعد عباس الناصر عبد اسراء -  200

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن 41049

 - االسكان بنك مساكن 62 رقم عماره 25 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، والمستعمله الجاهزه المالبس واستيراد( والورادات الصادرات

 الضواحى

 االستيراد عن 41070 برقم 20191030 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد مسعود كريمه -  201

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

 الزهور_   المروه مساكن 33 عقار 4 بالشقه حجره:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة عداما) االستيراد  ،  شركة   وشريكته ابراهيم محمد محمد سمير محمد -  1

 10000.000   مالها ،رأس  المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40920 برقم 20191007 فى ،قيدت

 10 رقم عماره 14 رقم بالشقه 1 حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 الضواحى - خديجه السيده مساكن

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاه هللا عبد محمود الدين جمال محمد محمد -  2

 فى ،قيدت 10000.000   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 ، 41080 برقم 20191031

 العرب - وشريف عبادى شارع 46 عقار االرضى الدور شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة امةالع

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد   ،  شركة   وشركاه الحافظ عبد عزت حسن شركة -  3

 برقم 20191003 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40903

 الزهور حى المروة مساكن 75 عمارة 13 بالشقة 1 رقم حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاه المغربى توفيق محمد مصطفى الدين حسام -  4

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40977 برقم 20191015

 - والشرقيه الغورى شارع المغربى ملك عقار الثانى الدور 2 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 العرب

 فى ،قيدت 9000.000   مالها ،رأس  الجاهزة المالبس تجارة  ،  شركة   وشريكته الخولى ذكى احمد اشرف اسالم شركة -  5

 الشرق السادات عاطف شارع التجارى المول 49 رقم محل:  بجهة ، الجاهزة المالبس تجارة عن ، 40923 برقم 20191007

 ومواد والعماله النظافه الدوات والتوريدات النظافه وخدمات عموميه مقاوالت   ،  شركة   وشركاه حلمى محمود محمد احمد -  6

 والتوريدات النظافه وخدمات عموميه مقاوالت عن ، 41010 برقم 20191020 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس  البناء

 الشرق - ممفيس شارع 11 رقم عقار االول الدور 3 رقم شقه:  بجهة ، البناء ومواد والعماله النظافه الدوات

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاها القماش الكريم عبد انور جيهان شركه -  7

 20191020 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 جموعةالم ماعدا) االستيراد عن ، 41014 برقم

 العرب - والباجورى البنا حاره 51 رقم عقار االول الدور شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاها السيد على الرفاعى خضره -  8

 برقم 20191013 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40956

 الزهور - وحده 5000ال 79 رقم عماره 10 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  وتموين بالقطاعى البقاله تجاره  ،  شركة   وشريكه االسرج عيد محمود عيد -  9

 العرب  عبادى شارع وتنظيم مدن 28 رقم بالعقار محل:  بجهة ، وتموين بالقطاعى البقاله تجاره عن ، 40973 برقم 20191015

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاها لالستيراد حازم مى -  10

 ، 40906 برقم 20191003 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

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

 الزهور - المدينه شباب الجبانان خلف مساكن 83 عماره ب مدخل 14 رقم شقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   شركائهم و درغام محمود عزت سعاد و درغام عزت جمعه صابرين -  11

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

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40940 برقم 20191009 فى ،قيدت 9500.000

 الدور - 4 ورقم البلدية شارع 9 رقم عقار - المناخ:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 شقة - الرابع

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركائه هريدى البدرى محمد محمد -  12

   مالها ،رأس  المستعمله السارات غيار قطع واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 وعةوالمجم 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40984 برقم 20191016 فى ،قيدت 4500.000

 بالعقار محل:  بجهة ، المستعمله السارات غيار قطع واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 المناخ - واالنصار اسيوط شارع هريدى البدرى ملك عماره

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشريكيه الصبرى فرج حمدى احمد وليد -  13

 برقم 20191023 فى ،قيدت 14500.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 41028

 الشرق - الجولف ارض أ رقم بلوك 3 رقم عماره رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  جاهزه مالبس تجاره  ،  شركة   وشركاه بدير السيد الدين سعد السعيد اشرف -  14

 الشرق - وطنطا الجمهوريه شارع الجمل برج 6 محل:  بجهة ، جاهزه مالبس تجاره عن ، 41029 برقم 20191023



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد   ،  شركة   وشركائها حسب الدين زين حسب مهيتاب شركه -  15

 5000.000   مالها ،رأس  المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40883 برقم 20191001 فى ،قيدت

 السالم مساكن 42 رقم عماره 4 رقم شقه:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 الضواحى - الجديد

 المهنية والسالمة الصحة فى واستشارات ومعدات عمال وتوريد تدريب   ،  شركة   وشركاه طيبة الحميد عبد السيد وائل -  16

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

 ومعدات عمال وتوريد تدريب عن ، 40884 برقم 20191001 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد المهنية والسالمة الصحة فى واستشارات

 شارع رمسيس تقسيم االستاد لؤلؤة برج االول الدور 5 رقم مكتب:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 المناخ يوليو 23

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركائها الخربتلى على على رانيا -  17

 برقم 20191030 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 41072

 الزهور - الجوهره مساكن 59 رقم عماره 302 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاه الساعى احمد محمد احمد -  18

 ، 40885 برقم 20191001 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

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

 العرب زغلول وسعد الغورى شارع 6 رقم عقار الثالث بالدور بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد   ،  شركة   وشركاها بكرى على بكرى هانم -  19

 ، 40930 برقم 20191008 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

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

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 72 عماره 36 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 برقم 20191007 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   المنزلية االدوات تجارة  ،  شركة   وشريكه السعيد الحافظ عبد -  20

 العرب حى والزقازيق فاهر احمد شارع 26 رقم بالعقار محل:  بجهة ، المنزلية االدوات تجارة عن ، 40919

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركائها التابعى محمد محمد عزه -  21

 برقم 20191008 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40932

 الزهور - الوليد بن خالد أ 100 رقم عماره 7 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   الصالح شركه -  22

 االستيراد عن ، 40932 برقم 20191008 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

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

 الزهور - الوليد بن خالد أ 100 رقم عماره 7 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد   ،  شركة   وشركاه العيسوى متولى احمد خالد -  23

 برقم 20191009 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40939

 بورفؤاد - الوطنى الحزب مساكن 105 رقم عماره 501 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاها الجمل على حسن صفاء شركه -  24

 فى ،قيدت 11000.000   مالها ،رأس   االحذيه وتجاره( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 40953 برقم 20191010

 الشرق - والجيش دجله شارع 18 رقم عماره محل:  بجهة ، االحذيه وتجاره (والورادات الصادرات على للرقابة العامة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   26842:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على حسب الدين زين حسب   - 1

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   20342:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  راضى السيد راضى فاطمه   - 2

 للوفاه التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   20338:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد شحاته اللطيف عبد توحيده   - 3

 الشائن صاحب لوفاه شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   21041:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد الرحمن عبد سعد   - 4

 للوفاه السجل شطب تم

  السجل شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   11037:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجندى محمد محمد محمد   - 5

 للوفاه شطب

  السجل شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   17031:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكر على محمد محمد نصر   - 6

 للوفاه شطب

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   16221:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عنبر احمد يدالس محمد   - 7

 .للوفاه التجارى السجل شطب

 تم   20191009 تاريخ وفى ،   16221:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  لالستيراد عنبر/ ليصبح التجاري االسم تعديل   - 8

 .للوفاه التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   34998:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنين مهدى رمسيس بيتر   - 9

 التجاره العتزال السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   21400:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل كامل محمد نفيسه   - 10

 للوفاه شطب

 تم   20191009 تاريخ وفى ،   34771:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشرقاوى الهادى عبد على مصطفى باسم   - 11

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

  السجل شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   39410:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  داود محمد الفتوح ابو مريم   - 12

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   35521:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شرارة خليل محمد مجدى   - 13

 التجارة العتزال السجل شطب

 تم   20191013 تاريخ وفى ،   33161:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد العاطى عبد المجيد عبد الهادى عبد   - 14

 التجارة العتزال التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   8919:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قاسم امين حسن محمد   - 15

 التجاره العتزال السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   9287:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شطا محمد محمود مختار   - 16

 لوفاته التجارى السجل شطب

 تم   20191022 تاريخ وفى ،   37032:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشين محمد احمد سيد السعيد عبد محمد   - 17

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191027 تاريخ وفى ،   35451:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العال عبد احمد مصطفى احمد محمد   - 18

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   32219:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكرى محمود انور ابراهيم انظام   - 19

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   33992:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شنوده عزمى وهيب مينا   - 20

 التجاره العتزال السجل شطب

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   38558:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيد على محمد عاطف محمد   - 21

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   13141:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي احمد محمد ابراهيم رسمية   - 22

 التجارة العتزال السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   37191:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد الحسن ابو خميس السيد   - 23

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   33544:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  درويش عثمان خلف السيد احمد   - 24

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  8798 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السحراوى ابراهيم عثمان كمال سهير -  1

  جنيه  90000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  39151 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رشوان احمد على احمد شدوى -  2

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  34788 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البالسى المرشدى بكر عادل -  3

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  17924 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل اللطيف عبد السيد رضا -  4

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  34449 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العيسوى محمد احمد طاهر -  5

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  6946 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطنطاوى عطايا الطنطاوى ابراهيم احمد -  6

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  36174 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عرفه كامل كمال اميره -  7

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  36433 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى رزق ابراهيم محمد -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  4318 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطرابيلى العال عبد محمد العال عبد محمد -  9

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

 رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  25958 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم على الحليم عبد محمد ابراهيم -  10

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

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  35700 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  طايف محمد نصر عبده محمد -  11

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  35775 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشوا محمد محمد اسالم -  12

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  4804 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فال محمود حندوقه عوض ايمن -  13

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

 تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  4804 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  لالستيراد فال ايمن/ ليصبح التجاري االسم تعديل -  14

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  39832 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد حسين على الصادق -  15

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  33067 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قوطه التابعى السعيد نصر مسعد -  16

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  32885 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد بهجت بهجت -  17

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  2727 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االلوميتال لفن الحريرى وليد ورشة -  18

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

 المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  36500 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزغبى عبده العليم عبد حسن محمد -  19

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  3469 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امبابي على الصديق زينب -  20

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  38229 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخير ابو محمود وجيه محمد محمد -  21

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

,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  2587 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر**  الدسوقي ابراهيم ابراهيم مرفت -  22

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

,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  10629 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد الدين عز محمد شرين -  23

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  7668 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين مرسى عاشور محمد -  24

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  17679 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حبش محمد شبانه احمد انتصار -  25

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  29878 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بيالطى حنا داود سعد مينا -  26

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  10629 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد الدين عز محمد شرين -  27

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  19615 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مخاريطه رخا حامد محمد -  28

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  18104 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزينى القادر عبد محمد بكر -  29

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

,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  40758 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فال محمود حنيدق حنيدق هللا عبد -  30

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  7391 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصر الشحات محمد اسالم -  31

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 40877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد السيد سامى ايمان -  1

 الزهور - الثانى الدور العاص بن عمرو ب 34 عماره 9 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 40878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى على فريد شيماء -  2

 الزهور- وحده 5000ال 155 رقم عماره 16 رقم بالشقه حجره ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 11714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى احمد العربى السيد احمد -  3

 العرب - والبوصيرى الجيزه شارع عوايد 3 وتنظيم مدن 18 رقم بالعقار 9 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 40881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان امين محمد اسماعيل محمد -  4

 3 رقم محل االرضى الدور القابوطى 1 بلوك 6 رقم عمارة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 32284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران السيد غريب عادل اسماعيل -  5

 بورافؤد قسم فرعي 4 شارع الرابع الدور وتنظيم  مدن 18/7 رقم عمارة 7 رقم شقة/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 40879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشرى الدسوقى محمد جمال السيد -  6

 بورفؤاد - على محمد ابراج الجديد بورفؤاد سوق 99 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 40880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سامى محمد سليم هناء -  7

 12 رقم شقة وحده5000ال مساكن 125 رقم عمارة الزهور ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 40889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضر محمد السيد انتصار -  8

 الزهور - العاص بن عمرو منطقه أ 16 عماره 18 رقم شقه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 40886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقار سيدهم ذكى سيدهم -  9

  الزهور الزهور تعاونيات أ مدخل الواحة برج عمارة 8 رقم شقة ،

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 40890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رشوان العربى السيد ابراهيم -  10

 الزهور - الجبل امل مساكن 20 عماره 2 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 37330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الدسوقى رافت حماده -  11

 الزهور - أ 14 منطقه الهندسه كليه عماره أ مدخل 2 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 40888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبروني مرسي مسعد السيد -  12

 بورافؤد- 4 شارع وتنظيم مدن جديد 27/5 رقم عقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 40882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان الحافظ عبد المعز عبد اسالم -  13

 المناخ - الحريه مساكن 88 عماره 8 شقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 40887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طاووس محمد على سلمى -  14

 المناخ - الفردوس قريه 37/1 بالوحده حجره ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 40897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى السعيد الصحصاح صابر اسماء -  15

 10 رقم شقة العزيز عبد بن عمر مساكن 13 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 40901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السفطى الفتوح ابو احمد عادل محمد محمد -  16

 العرب - وشريف عبادى شارع 45 رقم عماره المسروق بالدور بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 40653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغاوى محمد السيد محمد توحيده -  17

 النشاط بنفس الجنوب- الجديد القابوطى منطقه متر150بمساحة  20رقم حظيرة/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 20889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جوده بخيت الصباح نور -  18

 الزهور- الزهور تعاونيات 5مدخل زغلول سعد عمارة 28رقم بالشقه حجرة/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 13957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطباخ محمود احمد ابراهيم احمد -  19

 الضواحى- التصنيع السالم مساكن 55 رقم عماره الثانى بالدور 8 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 40653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغاوى محمد السيد محمد توحيده -  20

 الجنوب- الجديد القابوطى منطقه متر150بمساحة  20رقم حظيرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 40900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفنى دياب فوزى ضحى -  21

 5 رقم شقة االول الدور عفان بن عثمان 52 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 40894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنبر احمد السيد محمد هناء -  22

 المناخ- الجديدة الحريه مساكن 99رقم عمارة 19رقم بالشقه حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 40899    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان احمد فكري محمد -  23

 الضواحي حي الزهراء فاطمه الحرفين منطقه 3 بلوك 90 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 40895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد احمد محمد يسرى وسام -  24

 الشرق- حسين والسلطان طنطا شارع 5رقم عمارة 1رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 40893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد ابراهيم عبده شيماء -  25

 المناخ- الحرية مساكن 13رقم عمارة 22رقم بالشقة حجرة ،:   ـتأشيرال وصف

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 34951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المناخلى احمد محمد محمد محمد -  26

 المناح - الفتح وابو اسيوط شارع 135 رقم عماره 4 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 40898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه السالم عبد الرحيم عبد رحاب -  27

 الزهور حي العزيز عبد بن عمر مساكن 13 رقم عماره 9 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 40896    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي سليمان جمال اسالم -  28

 الشرق حي الجيش شارع امتداد عارف السالم عبد شارع 16 رقم عمارة 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 40891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد شحاتة فهمى السيد -  29

 الشرق على محمد شارع المحروسة ابراج 2 رقم برج 16 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 40892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفتى محمد احمد رغدة -  30

 الزهور تعاونيات 1مدخل السالم عمارة االخير الدور 27 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على محمد محمد -  31

 الزهور حى الخطاب بن عمر االصفر البنك مساكن أ مدخل 33 رقم عمارة 19 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد العال عبد عاطف ياسمين -  32

 الزهور حى رباح بن بالل مساكن ب75 رقم عمارة 4 رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه الحسن ابو الحسن ابو الحسن ابو عمرو -  33

 الزهور حي رباح بن بالل مساكن ب 41 رقم عماره 19 رقم بالشقه 1 حجره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 27736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغا محمود السيد نبيل عمرو -  34

 المناخ - االمل مساكن 1 مدخل دمشق عماره 5 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله الستار عبد الغريب محمد -  35

 الزهور حي المنصاره قريه 60 رقم العقار االراضي بالدور شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحريري المرسى محمد زكريا زينب -  36

 الزهور حى الزهور تعاونيات المنخفض الخطاب بن عمر أ16 عمارة االول الدور 8 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده شلبى رياض محمد رياض -  37

 الجنوب - الجبوره منطقه 625 رقم ملك محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 28670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمالو ابراهيم السيد العربى -  38

 الضواحي حي - القابوطى 16 بلوك 27 رقم عماره الثانى الدور 1 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى رجب رمضان هدى -  39

 الزهور حى الزهور تعاونيات a 14 مشروح الجمعية مساكن الروضة برج السابع الدور 139 رقم شقة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40915    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شحاتة اللطيف عبد الغنى عبد -  40

 الضواحى حى الصناعية المنطقة 9 رقم عمارة الرابع الدور 2 رقم الشقة ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية محمد احمد امل -  41

 الزهور حى الجوهرة مساكن 22 رقم عمارة 303 رقم شقة ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية محمد احمد امل -  42

 الزهور حى الجوهرة مساكن 22 رقم ارةعم 303 رقم شقة ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس محمود السالم عبد هالة -  43

  التليفونات مساكل 1 مدخل 1رقم عمارة االول الدور 4رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 23682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد فيصل هللا عبد مبروكه -  44

  بورسعيد المناخ حى الصادق وحارة االنصارى شارع 132 رقم عمارة 1 رقم شقة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40902    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم الحسينى اسماعيل جيهان -  45

 الزهور حى الزهور تعاونيات 2 مدخل الهدى عمارة 6 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40913    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربري سليمان محمد ابراهيم محمد -  46

 الزهور حى العزيز عبد بن عمر مساكن 136رقم عمارة 2رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العال عبد السيد احمد -  47

 المناخ حى المستقبل االمل مشروع مساكن 37 عمارة 6 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 40914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل محمد اسماعيل -  48

 الضواحى حى زرزارة حرفيين منطقة 314رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 17260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات النور ابو السيد وليد -  49

 الزهور تعاونيات 5 مدخل النهضه عماره 32 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 40927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشه محمد العراقى فايزه -  50

 2 رقم محل الجديده االسر الوطنى الحزب مساكن 53 عماره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 23771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد محمد طوسون احمد سعديه -  51

 الزهور قسم طالب ابى بن على مساكن ب38 عمارة 7 رقم بالشقة حجرة/ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 40922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان محمد الاله عبد نعمات -  52

  الزهور حى العاص عمروبن مساكن أ49 عمارة 5 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 40921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرشدى محمد الرحمن عبد جمال -  53

 بورفؤاد  التكاليف منخفض 3رقم عمارة االخير الدور 24 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 22763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطاويسى محمود ربيع ساميه -  54

 الزهور - رباح بن بالل مساكن أ مدخل 59 عماره 12 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 40924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد هللا عبد هاشم ام -  55

 بورفؤاد المدينة شباب جمعية أ عمارة 16 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 5084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم سليمان المحمدى حلمي احمد سمير -  56

 المناخ قسم سويف وبنى الجبانة حاره 75 رقم عمارة الخامس بالدور بالشقة حجرة/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 40918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد بكرى التواب عبد رفعت -  57

  الضواحى حى الزهراء فاطمة مساكن 18 رقم عمارة الخامس الدور 18 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 40925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد الصحصاح صابر اية -  58

 الزهور حى العزيز عبد بن عمر مساكن أ3 عمارة10 رقم شقة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 40926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوى محمد محمد فورى زينب -  59

 المناخ الجديدة الحرية150 عمارة11رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 36174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه كامل كمال اميره -  60

 العرب - الصباح شارع السويس قناه هيئه مساكن 9 عماره المسروق الدور 2 رقم مكتب/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 40934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل مصطفى محمد محمد الطيب طارق -  61

 الزهور - التكاليف منخفض طالب ابى بن على ب 37 رقم عماره 19 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 40935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبده السيد محمد -  62

 المناخ الالسلكى مساكن 19 عمارة 1 رقم شقة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 19800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد محمد طوسون احمد حسن -  63

 الضواحى - زمزم شرق شمال 149 عماره 1 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 40937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا سعد سليمان شوقى هناء -  64

 الزهور - الجوهره مساكن 87 رقم عماره 303 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 40933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيفى احمد فتحى تامر -  65

 العرب حى الداخلى القنال مساكن 2 رقم عمارة 16 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 40929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب حسين محمد احمد سلمى -  66

 المناخ - اكتوبر 6 مساكن 39 عماره 17 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 40936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالي مصطفى محمد طه احمد -  67

 الزهور 12 سى منطقة الجديد الجملة سوق 20 رقم شادر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 40928    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى مصطفى غريب عادل -  68

 الضواحى - الزهراء فاطمه مساكن 51 رقم عماره 10 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 39151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان احمد على احمد شدوى -  69

 الشرق - والنصر الجمهوريه شارع 13 عماره بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 5923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لإلستيراد العش صابر احمد -  70

 الشرق - عكا شارع وتنظيم مدن 32/1 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 40931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب السيد طه عالء -  71

 بورفؤاد الثالث المدينة شباب جمعية مشروع 240 رقم قطعة االرضى الدور 4 رقم محل ،

 وصف,  انالعنو تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 40948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقالوه مصطفى محمد جماالت -  72

 4 رقم شقة - الزلط الخطاب بن عمر مساكن أ43 رقم عمارة - الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 16111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى الدسوقى احمد سهام -  73

 الضواحى قسم مبارك حى السابع الدور ج3/  28 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 40944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى محمد البحيرى محمد صالح -  74

 1 رقم محل - والظاهر قالوون شارع 22 رقم عمارة - الشرق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 40947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االطرواش احمد صالح احمد -  75

 مكتب - االراضي الدور - الحديدى الهادي عبد تقسيم 15 رقم عقار الحرمين برج - الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 25009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد محمد حسنى حسن غاده -  76

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 50 رقم عماره 17 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 40942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرح محمد الشربينى نوسه -  77

 8 رقم بالشقة حجرة عمارة 11 ال مشروع 10 رقم عمارة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 40943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرزاز محمود على محمد -  78

 5 رقم شقة العاص بن عمرو مساكن أ52 رقم عمارة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 40938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الديسطى حنضل محمد -  79

 الزهور - الجديد دمياط موقف بجوار بورفؤاد شباب مساكن ب 3 رقم عماره 4 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 40938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الديسطى حنضل محمد -  80

 الزهور - الجديد دمياط موقف بجوار بورفؤاد شباب مساكن ب 3 رقم عماره 4 رقم عقار ،:   شيرالـتأ

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 40945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم قاسم الرب جاد محمد -  81

 الجنوب - القابوطى الجديده الحظائر منطقه 109 رقم حظيره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 40941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعي ابو محمد مهدى نهي -  82

 24 رقم بلشقة حجرة - قبضايا مساكن ب 22 رقم عقار - الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 40946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم قاسم الرب جاد محمد مصطفى -  83

 الجنوب - الجديد القابوطى الحظائر منطقه 43 رقم حظيره ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191009 تاريخ وفي 2560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمركى والتخليص والتصدير لإلستيراد الصفتى مكتب -  84

 - الجيزه مساكن 1 مدخل رباح بن بالل عماره االول الدور 4 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 الزهور

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 40670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف نجيب عيسى هانى -  85

 المناخ - الحريه مساكن 173 عماره 14 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 23094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود محمود عبده نجالء -  86

 المناخ قسم والبلديه الجعفريه شارع 63 رقم عقار االخير الدور 4 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 40954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد الجليل عبد فريد ريهام -  87

 الضواحى الخريجين شباب مساكن94رقم عمارة 5 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 40955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم صبيح احمد السيد -  88

  الزهور - الخرجيين شباب 23 رقم عقار - 5 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 40950    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام محمد السالم عبد سامى -  89

 الزهور تعاونيات 3 مدخل التضامن عماره 18 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 23888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسط عبد راشد احمد مدلين -  90

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن ب 91 عماره 18 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 40949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن جاد محمد السيد ناديه -  91

 الزهور - الخطاب بن عمر 150 رقم عماره 14 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 40951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى ابراهيم خليل نعيم محمد -  92

 المناخ - والبلديه عدلى ش الكائن ريحان ملك 1 محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 40741    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقيرى محمد السالم عبد انتصار -  93

 وحاره ب عرابى عطفه عوايد 1و وتنظيم مدن جديده 1 رقم عقار االول بالدور شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العرب قسم - 29 رقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 40952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الغنى عبد امين ايمان -  94

 المناخ - 17 مرق عماره االلى الحاسب ابراج منطقه 1 رقم محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 1516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه امين محمد نبويه -  95

 الزهور   - وحده 5000 ال مساكن 150 رقم عماره ب رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 40957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمد سمير رانيا -  96

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ 34 رقم عماره 7 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 40959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد العال عبد عاطف -  97

 الزهور - العزيز عبد عمربن ب 41 رقم عماره 10 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 40963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد حسن محمود مشيره -  98

 الزهور - المميز العزيز عبد بن عمر 117 رقم عماره 15 رقم شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 40958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد العال عبد عاطف محمد -  99

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن 103 رقم عماره 4 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 40960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا عوض محمد عبير -  100

 المناخ - االول الدور ومظلوم 99 شارع 142 رقم عقار 1 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 40962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيوان محمد يحى السيد -  101

 المناخ_  اكتوبر 6 مساكن 4 رقم عماره_  1 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 40961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم احمد سيد محمد السيد شيماء -  102

 المناخ المناخ الالسلكى مساكن 19 عمارة 1رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 40968    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عوض سعد سعد احمد -  103

 الضواحى - خديجه السيده مساكن 71 رقم عماره 4 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 29838    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبرق ابراهيم اسماعيل ايمان -  104

 بورفؤاد - على محمد ابراج 4 رقم عماره 62 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 2849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم المحمدي ابراهيم محمد -  105

 الزهور تعاونيات االخالص عماره 13 محل/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 40967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى حسن كامل محمد والء -  106

 الزهور - العاص بن عمر مساكن أ مدخل 52 رقم عماره 5 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 40970    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حميدو مصطفى -  107

 الزهور المروة مساكن21 رقم عمارة 9 شقة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 15035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الدسوقى ابراهيم السعيد محمد -  108

 الزهور - الخطاب عمربن 55 رقم عماره 6 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 40966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل النبوى محمد سالى -  109

  الجنوب - القابوطى الجديده الحظائر مشروع 243 رقم حظيره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 40965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هابالو عبد الطاهر حسين طاهر -  110

 بورفؤاد - السادس الدور الثانى الجمعيه مشروع مساكن أ مدخل الوليد بن خالد عماره 6 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 40969    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كسبة جمعة مصطفى محمد -  111

 الزهور الزهور تعاونيات القادسية عمارة 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 40964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علود على محمد على سماح -  112

  الزهور - طالب ابى بن على مساكن ب مدخل 8 رقم عماره 21 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 2849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم المحمدى ابراهيم محمد -  113

 الزهور تعاونيات االخالص عماره 16 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 2849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم المحمدى ابراهيم محمد -  114

 الزهور تعاونيات االخالص عماره 13 محل  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 40976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فتوح محمد احمد محمود دينا -  115

  الزهور - االصفر البنك مساكن أ 11 رقم عماره 19 رقم شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 23248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد جوده محسن جمال -  116

 الزهور - رباح بن بالل مساكن 59 رقم عماره 12 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 40972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى شلبى بكر اميهس -  117

  الزهور - المروه مساكن 115 رقم عماره 3 رقم شقه 1 رقم حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 8780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الساعى محمود طه نعمه -  118

 الزهور - الحرفيين ب 34 رقم عماره 6 رقم محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 40978    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود صالح المطلب عبد جمال خلود -  119

  العرب - والقصير الشرقيه شارع 31 رقم عقار - بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 28609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع هللا عبد محمد السعيد -  120

 الزهور حى - العزيز عبد بن عمر مساكن 123 رقم عماره الثانى الدور 7 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 بورسعيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 27030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير على محمد محمد وليد -  121

 بورسعيد المناخ حى الثالثه المنطقه مساكن 15 رقم عماره 6 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 2265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد على محمد -  122

-4 رقم الوحدة من مستقطع محل-بيبرس الظاهر عمارة-الزهور تعاونيات- 2 رقم مدخل:  بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير

 الزهور حي

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 2973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجي شعبان محمد هدى -  123

 بورسعيد بورفؤاد حى الجديده واالسر الوطنى الحزب مساكن 27 رقم عماره 8 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 2265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد على محمد -  124

-4 رقم الوحدة من مستقطع محل-بيبرس الظاهر عمارة-الزهور تعاونيات- 2 رقم مدخل:  بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   يرالـتأش

 الزهور حي

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 40974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم محمد محمد -  125

 المناخ - الخليلى خان داليا برج 7 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 40975    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البصال سادات السيد كريم -  126

 الزهور - الشمسيه الطاقه عمر مساكن 9 رقم عماره 16 رقم شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 40988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاصى احمد احمد مسعد شيماء -  127

 الزهور العاص بن عمرو مساكن أ1 عمارة 4رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 40989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسنين رشوان محمد رشوان -  128

 الضواحى  - بروتكس منطقه طاهر برج 103 رقم عماره الثامن الدور 3 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 40980    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى درويش محمد الرازق عبد محمد غاده -  129

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 81 رقم عماره االول الدور 6 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 36785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد برهام ممدوح وليد -  130

 الشرق - هوالجمهوري زغلول صفيه شارع 19 رقم عماره 1 رقم محل/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 مالبس تجاره بنشاط

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 40991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعناعى ابراهيم حسن فاطمة -  131

 المناخ_  وحلمى عرابى شارع 151رقم عمارة االول الدور 1 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 40987    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى المعاطى ابو السيد محمد -  132

 الجنوب - القديم الكوبرى بجوار عزام شادر 32 رقم ملك محل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 40981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قميحه المحسن عبد محمود على محمد -  133

 الزهور - الوليد بن خالد أ 83 عماره 14 شقه ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 40979    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرشوم مسعد جالل محمد محمد -  134

 الزهور - الخطاب بن عمر ب مدخل 8 عماره 1 شقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 40985    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربرى محمد محمد خالد -  135

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن أ 25 رقم عماره 16 رقم شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 36785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد برهام ممدوح وليد -  136

 4 رقم شقة الرباط نادى امام وحدة1328 مشروع أ25 رقم عقار الزهور ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 36785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد برهام ممدوح وليد -  137

 الشرق - والجمهوريه زغلول صفيه شارع 19 رقم عماره 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 40983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد مبروك العزيز عبد سماح -  138

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن ب 60 عماره 2 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 40986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد يمابراه محمد ابراهيم -  139

  الجنوب - عزام شادر الحمارين منطقه البقر بحر مصرف 20 عماره 1 محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 40990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران مصطفى مصطفى محمد اسالم -  140

 الزهور - الصفوه مساكن 1 رقم عماره 13 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 80982    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل محمود الحسينى على مى -  141

 الزهور - الخرجيين شباب مساكن 19 عماره 8 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 3074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جريس بشاى فارس المسيح عبد دينا -  142

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 63 رقم عماره الرابع الدور 20 رقم بالشقه حجره/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 40998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حامد احمد محمد -  143

  الزهور حى - العزيز عبد بن عمر مساكن 136 رقم عماره 3 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 40993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيوان محمد يحيى السيد خلود -  144

 المناخ - الخامسه المنطقه 51 رقم عماره 4 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 40992    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نظيم محمود السيد محمد احمد -  145

 الزهور - العزيز عبد بن عمر ب 3 رقم عماره 5 رقم شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 26274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا مصطفى محمد ابراهيم اسماء -  146

 بورسعيد الزهور حي الخرجين شباب مساكن 44 عماره 4 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 40807    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، طافح مسعد محمود فاطمه -  147

 العرب- القنال وشهداء العزيز عبد شارع 17رقم عمارة 2رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 40807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طافح مسعد محمود فاطمه -  148

 العرب - المنصوره وحاره التجارى شارع النطار الدين سعد ورثه ملك بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 9745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات فهمى محمود فاروق محمود -  149

 التعاونيه الجمعيه الصديق ابوبكر الخليفه مشروع  301و 300 عماره رقم محلين/ بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

 بورفؤاد - ببورسعيد والعاملين االداريه المساكن لشاغلى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 13844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد احمد محمد محمد -  150

 مستعمله سيارات غيار قطع تجاره بنشاط - الضواحى - االسكان بنك 50 عماره 1 محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 41000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن همام محمد احمد ابتسام -  151

 المناخ - الحريه مساكن 35 رقم عماره 5 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 32653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد عوض محمد محمد -  152

 - الرباط بشركه للعاملين التعاونيه الجمعيه مساكن 3 مدخل السالم عماره 20 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 الزهور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 40996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى ابراهيم ابراهيم نيم -  153

 1 مدخل الوادى عماره الزهور تعاونيات 18 رقم شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 9745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات فهمى محمود فاروق محمود -  154

 التعاونيه الجمعيه الصديق ابوبكر الخليفه مشروع  301و 300 عماره رقم محلين/ بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

 بورفؤاد - ببورسعيد والعاملين االداريه المساكن لشاغلى

 تاريخ وفي 9745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات فهمى محمود فاروق محمود ليصبح التجارى االسم تعديل -  155

 الخليفه مشروع  301و 300 عماره رقم محلين/ بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191017

 بورفؤاد - ببورسعيد والعاملين االداريه المساكن لشاغلى التعاونيه الجمعيه الصديق ابوبكر

 تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 9745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ماركت بركات/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  156

 الصديق ابوبكر الخليفه مشروع  301و 300 عماره رقم محلين/ بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 بورفؤاد - ببورسعيد والعاملين داريهاال المساكن لشاغلى التعاونيه الجمعيه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 40997    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد عثمان على السيد -  157

 الزهور حى - المميز العزيز عبد بن عمر ب 126 رقم عماره 13 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 41001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشوتى عبده كامل عبده -  158

 المناخ - السواحل قشالق 36 رقم قطعه الرضوان برج 2 رقم محل االرضى الدور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 40807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طافح مسعد محمود فاطمه -  159

 - المنصوره وحاره التجارى شارع النطار الدين سعد ورثه ملك بالعقار محل/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 المالبس تجاره بنشاط العرب

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 13844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد احمد محمد محمد -  160

 - الضواحى - االسكان بنك 50 عماره 1 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 40994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسين سالم احمد -  161

 المناخ - الثامنه المنطقه مساكن 3 رقم عماره 8 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 40995    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافي محمد ابراهيم اسامه -  162

  الضواحي الصفا مساكن 117 رقم عماره 6 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 40999    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قريع ابراهيم عبده باسم -  163

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن أ مدخل 111 رقم عماره 10 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 41006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرنوس محمد محمد محمد امل -  164

  الزهور - طالب ابى بن على مساكن 46 رقم عماره 9 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 41012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل العظيم عبد اسماعيل يحيى -  165

  الزهور - وحده 5000 ال مساكن 23 رقم عماره 12 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى أحمد محمد إبراهيم -  166

 الزهور تعاونيات 2 مدخل الوقاد نبيل عماره 19 رقم بالشقه 2 رقم حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 41004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمليط العال عبد على فهيم تسابيح -  167

  الضواحى - االسكان بنك مساكن 42 رقم عقار 32 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 16627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض ابراهيم حليم ابراهيم -  168

 الضواحى - مبارك حى د مدخل 9 رقم عماره السادس الدور 25 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 41008    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الضهيرى المهدى الفتاح عبد حسن -  169

  الزهور - وحده 5000 ال مساكن 67 عماره 5 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 41009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر الوهاب عبد المنعم عبد حمدم -  170

 الشرق - رياض المنعم عبد شارع وتنظيم مدن 21ة رقم عماره االرضى الدور 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 41013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقزوق ابراهيم ابراهيم جمعه -  171

  بورفؤاد - العبور مساكن 16 رقم عماره الثالث الدور 13 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 41005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمود احمد -  172

 الشرق - سالم وصالح يوليو 23 شارع عميره ابو عماره 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 41002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد محمد هيام -  173

 الزهور تعاونيات  2 مدخل الشيخ شرم عماره الثالث الدور 9 رقم شقه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 41003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان اسماعيل العظيم عبد اسماعيل ندى -  174

 الزهور - االنجليز جبانات شرق 17 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 41007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى اللطيف عبد شريف احمد -  175

 الزهور - عفان بن عثمان مساكن 77 رقم عماره 3 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 11918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشله على محمد محمد جهاد -  176

 بورفؤاد - الجامعه توسعات غرب 22 الشيماء برج 402 رقم بالشقه حجره/  ليصبح نوانالع تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 41011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السيد الحميد عبد سيد -  177

  بورفؤاد - الصديق بكر ابو مساكن 16 رقم عماره 34 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 41015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد احمد طه ساره -  178

  الشرق - زغلول صفيه شارع االنوار برج 5 رقم عماره 1 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 41019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو ابراهيم محمد سلوى -  179

  الضواحى - الزهراء فاطمه حرفيين 220رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 12976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب ابراهيم سامى محمد احمد -  180

  الشرق قسم زعلول وسعد سيزوستريس شارع 10 رقم عماره الثانى بالدور شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 25571    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد حسين كامل سمير -  181

  الزهور قسم طالب ابى بن على مساكن 40 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 41016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان فؤاد احمد اسماء -  182

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 91 عمارة 3 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 41017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد محمد نانسى -  183

  الضواحى - متولى السيد مساكن 13 رقم عماره الثانى الدور 4 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 41022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا عطيه سعد امال -  184

  الزهور - الزهور تعاونيات شوقى احمد عماره 16 رقم محل ،:   لـتأشيرا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 39563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات فكرى رضا الحليم عبد -  185

 قسم النور ارض تقسيم 15 رقم قطعه الكرم برج المسروق الدور 2 رقم الشقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  الضواحى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 41018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد حامد رشاد نرمين -  186

 الزهور تعونيات 3 مدخل المعموره عماره 4 رقم الشقه من مستقطع محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 41021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى يونس على وليد -  187

 بورفؤاد - المعلمين مساكن 5 رقم ابراهيم حافظ عماره الرابع الدور 20 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 41020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج حسن جبر الحسينى حسن عبده -  188

 الضواحى - مبارك حى مساكن د مدخل 3 رقم عماره 22 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 36368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طيره مصطفى الناصر عبد جمال اسامه -  189

 فى بورفؤاد المعلمين مساكن شوقى احمد عمارة 30/  رقم محل الكائن اخر رئيسى مركز اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  رجالى بدل تأجير نشاط

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 41005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمود احمد -  190

  سالم وصالح يوليو 23 شارع عميرة ابو عمارة 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 41005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمود احمد -  191

 برقم اودع سيارات معرض نشاط عن عميرة ابو عمارة سالم وصالح يوليو 23 شارع 3 رقم محل الكائن الفرع اضافة ،:   الـتأشير

 41005 تابع برقم وقيد2019/10/22 فى8922

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 41025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ترك محمد محسن محمد -  192

 بورفؤاد - الشهداء و 13 شارع شارع عوايد وتنظيم مدن 146/56 بالملك 4 عقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 41023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس ابراهيم رشاد محمد رضا -  193

 بورفؤاد_  االولى المرحلة على محمد ابراج 10 عمارة 102 محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 36368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طيره مصطفى الناصر عبد جمال اسامه -  194

 بورفؤاد المعلمين مساكن شوقى عمارة 30 محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 36368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طيره مصطفى الناصر عبد جمال اسامه -  195

 بورفؤاد المعلمين مساكن شوقى عمارة 30 محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 7    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه على محمد االسمر -  196

 الزهور وحده 5000ال مساكن 154 عماره ج مدخل 154 محل/  ليصبح االخر الرئيسى عنوان تصحيح ،

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 41024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبيحى محمد حسن حسن زينب -  197

 الزهور_  المروة مساكن 3 رقم عمارة 6 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 7    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائى لألمن األسمر -  198

 الزهور وحده 5000ال مساكن 154 عماره ج مدخل 154 محل/  ليصبح االخر الرئيسى عنوان تصحيح

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 41032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد حسن جابر حسن -  199

  المناخ - زينب السيده مساكن 14 عماره 16 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 41026    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمك عبده غريب امال -  200

 المناخ_  تعمير 2 منطقة 63 عقار 1 شقة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شواش مختار سعد ابراهيم -  201

 تجاره - مفتاح محمود - التنمية بنك خلف صابر الشهيد ش 1 غرب القنطر بالعنوان الكائن االخر الرئيسى نشاط تعديل ،:   الـتأشير

 ( واكسسوارتها العسكريه المالبس دون)  بالجمله جاهزه مالبس

 تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 41030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل سليمان العظيم عبد محمود عمر -  202

 الزهور_ النزهة ابراج 5رقم عمارة 303 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 41031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجود عبد المجيد عبد محمد السيد -  203

 الزهور_  الزهور تعاونيات A14 منطقة الثقافة بقصر العاملين جمعية مساكن الحسين عمارة 24رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 41027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى سليم الرحيم عبد احمد -  204

 بورفؤاد_  الثقافة قصر مساكن أ مدخل الكوثر عمارة 18رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 41033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الورد ابو محمد عطا حصال احمد -  205

 الشرق_  الجولف ارض الشرطة مساكن 3 برج 1رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 6327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان فرح حمزه جمال -  206

 الضواحى - زمزم مساكن 58 عماره 1 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 41021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى يونس على وليد -  207

 بورفؤاد - المعلمين مساكن 2 مدخل ابراهيم حافظ عماره الرابع الدور 20 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تصحيح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 41036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عبده فتحى نجالء -  208

  الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب مدخل 50 عماره 7 شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 41041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج يوسف يوسف ابراهيم مروه -  209

 الزهور_  طالب ابى بن على مساكن 22 عمارة 14شقة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 41037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس السيد محمد احمد نرجس -  210

 المناخ_  الثامنة المنطقة 3 عمارة 8 بالشقة 2 حجرة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 41034    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد على القابوطى على -  211

  الضواحى - الجديده اللبانه 41 عقار 15 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 29345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس الغيط ابو منير رانيا -  212

 الضواحى_  القابوطى تطوير مشروع 6بلوك 44رقم عمارة علوى الثالث الدور 3رقم شقة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 41039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول احمد السالم عبد الدسوقى ابراهيم امل -  213

  المناخ - رمضان من العاشر مساكن 36 عماره 6 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 41035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى على محمد على محمد -  214

  العرب - والثالثينى القيصر حاره 18 عقار االول الدور شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 3111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل محمد الفتاح عبد محمد رامي -  215

  مقر وجود لعدم الشرق - الجمهوريه شارع االمل بحديقة كافتريا/ بالعنوان الكائن االخر الرئيسى شطب ،:   الـتأشير وصف

 3111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،** والتصدير واالستيراد الجمركي للتخليص عسل/ليصبح التجاري االسم تعديل** -  216

 شارع االمل بحديقة كافتريا/ بالعنوان الكائن االخر الرئيسى شطب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي

  مقر وجود لعدم الشرق - الجمهوريه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 3111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل محمد الفتاح عبد محمد رامي -  217

  مقر وجود لعدم الشرق - الجمهوريه شارع االمل حديقةب كافتريا/ بالعنوان الكائن االخر الرئيسى شطب ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 41038    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد حلمى احمد سمر -  218

 الزهور_  طالب ابى بن على مساكن 35 عمارة 14رقم بالشقة 2 حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 41040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا محمد محمد احمد محمد -  219

  العرب - واالحسان يوليو 23 شارع المامون برج التاسع الدور 2 رقم شقه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 41046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الحميد عبد ابراهيم طارق ابراهيم -  220

  الضواحى - مبارك حى د مدخل 7 رقم عماره 19 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 41047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمود مصطفى العربى السيد احمد -  221

  المناخ - الحريه شمال مساكن 171 عماره 10 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 41048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرايدى على حسن عيد نورهان -  222

 الزهور_  العزيز عبد بن عمر مساكن أ49 رقم عمارة 3رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 41045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى العيسوى محمد هللا عبد -  223

  الضواحى - القابوطى 2 بلوك 77 عماره للسلم المجاور بخالف 2 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 41042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد مصطفى محمد -  224

 الزهور_  المروة مساكن 119 ع 17ش حجرة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 41044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش محمد الرازق عبد محمد فاطمه -  225

  عفان بن عثمان مساكن 3رقم عمارة 14رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 41049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحجراتى مسعد عباس الناصر عبد اسراء -  226

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 62 رقم عماره 25 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 41051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حافظ العظيم عبد فتحى رضا -  227

  بورفؤاد - حرفيين 14 رقم بلوك 331 رقم ورشه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 41050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد عثمان الرحمن عبد فاطمه -  228

 عبد احمد والسلطان على محمد شارع االيمان نور برج 43 رقم عقار السادس الدور 16 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف, 

  العرب - العزيز

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 17686    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى القدوس عبد محمد ايمان -  229

 = الزهور قسم - الجيزه تعاونيات مكرم عمر عماره 7 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 41054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سعيد لطفى ضياء -  230

 بورفؤاد - البنوك جمعيه 4 رقم عماره 26 رقم بالشقه 1 رقم حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 28969    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم القادر عبد مصطفى ايات -  231

  الزهور - رباح بن بالل مساكن أ 41 عقار 13 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 41052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه ابو الحميد عبد جالل احمد -  232

  الضواحى - االسكان بنك مساكن 10 عماره 1 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 41056    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد صالح جمال احمد -  233

 الزهور - عوف ابو عزبه غرب الجمله سوق 69 محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 41055    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد البدوى احمد جمال محمد -  234

 العرب_ والنيل على محمد شارع الصفوة برج بالعقار االرضى بالدور محل_  االرضى الدور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 41053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد حسنين رحاب -  235

  الزهور - الجيزه تعاونيات 1 مدخل عمان عماره الرابع الدور 18 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 41062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب رضوان همام كاميليا -  236

 الزهور_ وحدة 5000 مساكن 187 عقار 12 بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 41060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه احمد الفتوح ابو هشام محمد ايه -  237

 الشرق_  الرحمة مسجد بجوار وقالوون الظاهر شارع 4 عقار 4 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 41059    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد حسين والء -  238

  الزهور - العاص بن عمر مساكن ب مدخل 4 عقار 12 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 41067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف على فاروق سعيد -  239

  الزهور - الجوهره مساكن 64 عقار 401 شقه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 41061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى درويش محمد الرازق عبد محمد منى -  240

  الزهور  - العاص بن عمر مساكن ب 42 عقار 2 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 41063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى عبده عبده على -  241

 المناخ_ 36قطقة مستجد شارع الرضوان برج 9 شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 22043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمير فراج السيد ابراهيم -  242

  مقر وجود لعدم الضواحى - مبارك حى أ 6 رقم عقار 4 رقم محل/   بالعنوان االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 41058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدهم محمود محمد اسماء -  243

 الضواحى_  االسراء مساكن 116 عقار 10شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 41066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحواوشى صالح صالح محمود -  244

  الزهور -  الخريجين شباب مساكن 21 عماره الثانى الدور 5 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 22043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمير فراج السيد ابراهيم -  245

  مقر وجود لعدم الضواحى - مبارك حى أ 6 رقم عقار 4 رقم محل/   بالعنوان االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 41064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الساعى مرسى المنعم عبد امل -  246

  الزهور - الجوهره مساكن 58 عقار 201 شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 41065    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج على على ابراهيم الدين عماد -  247

  الشرق - عكا شارع مدن 7 و عوائد 28 عقار 2 شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 41057    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبيدان على الرحمن عبد على -  248

 الزهور_  طالب ابى بن على مساكن 23 عمارة 9 بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 41070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد مسعود كريمه -  249

 الزهور_   المروه مساكن 33 عقار 4 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 41071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الحميد عبد ابراهيم جيهان -  250

  الضواحى - الزهراء فاطمه منطقه 454 رقم محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 41069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى حسن احمد احمد اسالم -  251

  بورفؤاد - والعروبه رئيسى 3 شارع الزهيرى برج السابع الدور 21 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 41073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبيارى مصطفى حسن موسى فاطمه -  252

 الزهور_  الجوهره مساكن 73 بلوك االرضى الدور 1محل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 29955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ىالغبار زيد ابو محمد احمد سهام -  253

 بورسعيد المناخ حى 54عمارة 5رقم شقه والبلديه المنيا شارع/ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 41077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القماش الغريب عبده عبده امير -  254

 العرب_  البوصيرى وحارة الدقهليه شارع 7رقم عقار الثانى بالدور بالشقه حجرة_  الثانى الدور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 41068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد احمد عبده احمد -  255

 الزهور_  ناصر جمعية مساكن 2 عمارة 104 بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 41074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد بيومى حبيبه -  256

  الضواحى - النور مساكن 2 رقم قطعه مؤمن برج الثانى الدور 5 شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 41075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد حسن زينب -  257

  بورفؤاد - الجديده االسر مساكن 42 عقار 2 محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 41076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراضى عبد كمال الراضى عبد احمد -  258

  الزهور - الزهور تعاونيات 1 مدخل الفيروز عماره 1 محل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 40866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سليمان ابراهيم ابراهيم هدى -  259

 المناخ - زينب دهالسي مساكن 21 رقم عماره 17 بالشقه 1 رقم حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 41086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد محمد مسعد -  260

  الضواحى - الزاهراء فاطمه الخرجيين شباب 1 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 41084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله العزيز عبد محمود محمد -  261

 2 شقه- الجوهره مساكن 11 عماره- الزهور- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 41082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجريسلى ابراهيم ابراهيم حسن محمود -  262

  الزهور - التكاليف منخفض الخطاب بن عمر مساكن أ 15 عقار 13 شقه ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 41089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج حسان محمد السيد اسماء -  263

 الزهور - المروه مساكن 94 عقار 6 شقه 1 حجره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 33781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى على محمد محمود عصمت -  264

  العرب -  والجيزه بنزرت شارع 81 عقار االول الدور 1 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 41081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه دسوقي محمد الدسوقي محمد -  265

 2 رقم بالشقه حجره االول الدور بروتكس تقسيم االندلس برج 23 رقم عماره الضواحي  الضواحي ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 41088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم ابراهيم محمد -  266

 3 شقه- رباح بن بالل مساكن أ 74 عقار - الزهور - الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 18988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجداوى محمد حسن زينب -  267

  الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ 66 عماره 19 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 41087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحمن عبد تركى احمد -  268

  الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 54 عقار 7 شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 41085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النور ابو على المتولى رفعت محمد -  269

  الجنوب - التعاونيه بورسعيد لجمعيه التابعه االولى الزراعه الثالث الحوض 9 قطعه 17 حوشه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 35040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم نصر العاطى عبد وائل -  270

 الزهور - عوف ابو عزبه بجوار الجمله بسوق 14 رقم شادر محل/  ليصبح االعنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 41078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجود عبد صابر خلف خليفه -  271

  الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ 117 عماره 15 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 41083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم ابراهيم انتصار -  272

 2 رقم محل - القابوطى 4 بلوك 41 رقم عماره  - الضواحى - الضواحى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 41079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرجانى محمد شعبان سهير -  273

 محفوظ وحاليا سابقا عباس شارع عوايد 13 وتنظيم مدن 125 رقم عقار - االراضى الدور - االراضى بالدور محل ،:   الـتأشير

  العرب - المنتزه شياخه العجرودى حسين

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 31627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره احمد محمد اسامه -  274

 العرب - يوليو 23 شارع مول صن مبنى االرضى الدور 15 محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 31627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره احمد محمد اسامه -  275

 العرب - يوليو 23 شارع مول صن مبنى االرضى الدور 15 محل ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 32284   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران السيد غريب عادل اسماعيل -  1

 وزفاف سهره فساتين ازياء تفصيل/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 23856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد الحسنين رشا -  2

 البحرية واالعمال عامة المقاوالت نشاط اضافة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 37330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الدسوقى رافت حماده -  3

                                                                الداخليه والرحالت السيارات غيار قطع واستيراد المستعمله المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

 والمنظفات والبالسيكات وورقيه غذائيه مواد وتوزيع تجاره/  نشاط واضافه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 31906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان على فرج احمد -  4

 جلود وصناعه معادن تشكيل/  نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 13957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطباخ محمود احمد ابراهيم احمد -  5

 ؛*؛ المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 23682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد فيصل هللا عبد مبروكه -  6

 المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 17260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات النور ابو السيد وليد -  7

 المستعملة السيارات غيار قطع استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 28670   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمالو ابراهيم السيد العربى -  8

 عمومى مقهى/ نشاط استبعاد

 وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 7578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرف الباز محمد منصور مروه -  9

 الكمبيوتر واكسسوار مستلزمات استيراد/ نشاط استبعاد:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 4742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العال عبد النبوى عثمان اشرف -  10

                                                                                                                                     التصدير/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 مكتبه/  نشاط اضافه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 36345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا السيد السيد نبيل -  11

 وبارده ساخنه مشروبات وبيع وتحضير االنترنت باستخدام كمبيوتر العاب/  ليصبح النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 22763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطاويسى محمود ربيع ساميه -  12

 ؛*؛ المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 36174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه كامل كمال اميره -  13

 اتيليه - الجاهزة المالبس وتجهيز الجاهزة المالبس مصانع الداره مكتب/   ليصبح النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 39151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان احمد على احمد شدوى -  14

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

 ؛*؛(والورادات الصادرات

 وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 34788   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البالسى المرشدى بكر عادل -  15

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/   نشاط اضافه:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 36433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى رزق ابراهيم محمد -  16

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على

 تم20191009 تاريخ وفي 2560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمركى والتخليص والتصدير لإلستيراد الصفتى مكتب -  17

 السيارات تاجير/  نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 25009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد محمد حسنى حسن غاده -  18

 ؛*؛ المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 8305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى فهمى محمد السميع عبد -  19

                                                                                                                        بيتزا اواى تيك مطعم/  نشاط استبعاد:  التأشير

 الجديده السيارات واكسسوارات بطاريات تجاره/  نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 33703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على محمد السيد محمد -  20

 الصيانه خدمات تقديم/  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 1516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه امين محمد نبويه -  21

 عجين من حلوى/ نشاط إضافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 29838   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبرق ابراهيم اسماعيل ايمان -  22

 الغير لحساب السيارات تاجير/  نشاط اضافه:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 3042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيالني الدايم عبد عزمي عبده محمد -  23

                                                                                                                               بحريه توريدات/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 انواعها بكافه المستعمله والمواتير المستعمله اتالسيار غيار قطع تجاره/  نشاط استبعاد

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 28609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع هللا عبد محمد السعيد -  24

 الغيار قطع استيراد/نشاط استبعاد

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 2973   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجي شعبان محمد هدى -  25

 المكتبه/  نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 8810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزاحى عباس يوسف منير -  26

 الجمركى التخليص/نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 39832   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسين على الصادق -  27

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد وسباكه كهرباء وصيانه التشجير - نشاط اضافه:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 34846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصمد عبد الحسنين محمد سميه -  28

 ( مستندات)  تصوير بدون مكتبه/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 18830   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحمن عبد العربى عزه -  29

 مجمدات توريدات/  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى أحمد محمد إبراهيم -  30

 المستعملة المالبس تجارة/   نشاط استبعاد

 وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 16627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض ابراهيم حليم ابراهيم -  31

 المالبس تجارة/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 26335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد سليمان محمد داود -  32

                                                                                                                                  رخام معرض/  نشاط اضافه:  التأشير

 ** المستعملة السيارات غيار قطع تجارة/  نشاط استبعاد

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 26335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد سليمان محمد داود -  33

                                                                                                                                  رخام معرض/  نشاط اضافه:  التأشير

 ** المستعملة السيارات غيار قطع تجارة/  نشاط استبعاد

,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 36500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغبى عبده العليم عبد حسن محمد -  34

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 11638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى ابراهيم سعد ابراهيم -  35

 اواى تيك مطعم/  نشاط استبعاد:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 40773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان العزيز عبد سليمان العزيز عبد -  36

 ( السياحه وزاره موافقه تتطلب التى االنشطه دون)  بالداخل عماله توريد/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 40867   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان السيد محمد طارق -  37

 والمستعملة الجديدة السيارات استيراد/  نشاط اضافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 6327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان فرح حمزه جمال -  38

 السندوتشات وبيع تحضير/   نشاط استبعاد

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 40281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا محمود صالح محمد -  39

 االنترنت وخدمات والحراسه االمن دون للغير والخدمات المنتجات وتسويق انواعها بمختلف المخلفات ونقل توزيع/  نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 7668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مرسى عاشور محمد -  40

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) الستيراد/ نشاط اضافة:  التأشير

 *؛(والورادات الصادرات على

 وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 40437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد محمد محمد وليد -  41

                                                                                                               عجين من حلوى وبيع تجاره/  نشاط اضافه:  التأشير

 والحلويات الغذائية المواد تجارة/  نشاط استبعاد

 وصف,  نشاطال تعديل تم20191027 تاريخ وفي 17679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبش محمد شبانه احمد انتصار -  42

 والمستعملة الجديدة السيارات واستيراد المستعملة المالبس استيراد/  نشاط اضافة:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 36301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد الشافعى احمد محمد رمضان -  43

 ماركت سوبر/  نشاط اضافة:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 29878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيالطى حنا داود سعد مينا -  44

 مستعمله مالبس استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 25744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد السيد ايمان -  45

                                                                                                                            الهندسيه االعمال/  نشاط استبعاد

 والسالمه االمن اتومعد والمعدات االجهزه وتوريد البحريه والخدمات البحريه والمقاوالت واالشغال السفن تموين/  نشاط اضافه

 البحريه والتوريدات لوجيستيه وخدمات المكتبيه واالدوات

 وصف,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 22043   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمير فراج السيد ابراهيم -  46

                                                                                                                       اطفال لعب وبيع مكتبه/  نشاط استبعاد:  التأشير

 ومفروشات قطنيه مالبس تجاره/  نشاط اضافه

 وصف,  لنشاطا تعديل تم20191030 تاريخ وفي 5600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى ابراهيم ابراهيم نادية -  47

 (السياحة وزارة موافقة تتطلب التى االنشطه دون) البحرى النقل/  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 35040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم نصر العاطى عبد وائل -  48

 الغير فقط بالجمله وفاكهه خضار تجارة/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 18507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته الحميد عبد شحاته محمد احمد -  49

 طبيه ومستلزمات مكتبيه وادوات ومنظفات مصانع ومستلزمات بالداخل عمال توريدات/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 33781   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى على محمد محمود عصمت -  50

 والمستعمله الجديده السيارات غيار قطع استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40905   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على محمد محمد -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 40999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قريع ابراهيم عبده باسم -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 31627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره احمد محمد اسامه -  3

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 40961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم احمد سيد محمد السيد شيماء -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 41036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد عبده فتحى نجالء -  5

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 40968   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عوض سعد سعد احمد -  6

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 40918   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد بكرى التواب عبد رفعت -  7

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 41050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد عثمان الرحمن عبد فاطمه -  8

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 40995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافي محمد ابراهيم اسامه -  9

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 40946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم قاسم الرب جاد محمد مصطفى -  10

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40908   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد العال عبد عاطف ياسمين -  11

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 40954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد الجليل عبد فريد ريهام -  12

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 41006   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرنوس محمد محمد محمد امل -  13

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 40938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الديسطى حنضل محمد -  14

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 40938   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الديسطى حنضل محمد -  15

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 41041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج يوسف يوسف ابراهيم مروه -  16

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 41085   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النور ابو على المتولى رفعت محمد -  17

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 40963   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد حسن محمود مشيره -  18

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 41066   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحواوشى صالح صالح محمود -  19

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 40881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان امين محمد اسماعيل محمد -  20

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 41008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الضهيرى المهدى الفتاح عبد حسن -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 41058   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدهم محمود محمد اسماء -  22

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 41022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا عطيه سعد امال -  23

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 40987   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى المعاطى ابو السيد محمد -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 40997   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد عثمان على السيد -  25

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 40945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم قاسم الرب جاد محمد -  26

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 40895   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد احمد محمد يسرى وسام -  27

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 40998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حامد احمد محمد -  28

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 41035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى على محمد على محمد -  29

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 40882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان الحافظ عبد المعز عبد اسالم -  30

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 40969   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كسبة جمعة مصطفى محمد -  31

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 41069   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى حسن احمد احمد اسالم -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40909   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العال عبد السيد احمد -  33

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 41060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه احمد الفتوح ابو هشام محمد ايه -  34

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 41007   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى اللطيف عبد شريف احمد -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 40985   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربرى محمد محمد خالد -  36

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 40880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سامى محمد سليم هناء -  37

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 41026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمك عبده غريب امال -  38

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 40889   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضر محمد السيد انتصار -  39

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 40944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى محمد البحيرى محمد صالح -  40

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 41074   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد بيومى حبيبه -  41

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 40929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب حسين محمد احمد سلمى -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 41068   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد احمد عبده احمد -  43

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 40978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود صالح المطلب عبد جمال خلود -  44

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 40936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالي مصطفى محمد طه احمد -  45

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 41024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبيحى محمد حسن حسن زينب -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 8780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الساعى محمود طه نعمه -  47

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 41016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان فؤاد احمد اسماء -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 41062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب رضوان همام كاميليا -  49

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 40894   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنبر احمد السيد محمد هناء -  50

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 40966   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل النبوى محمد سالى -  51

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 40965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوهاب عبد الطاهر حسين طاهر -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 41040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا محمد محمد احمد محمد -  53

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 41086   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد محمد مسعد -  54

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 40866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سليمان ابراهيم ابراهيم هدى -  55

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 40900   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفنى دياب فوزى ضحى -  56

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 40949   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن جاد محمد السيد ناديه -  57

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 40951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى ابراهيم خليل نعيم محمد -  58

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 41038   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد حلمى احمد سمر -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 40807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طافح مسعد محمود فاطمه -  60

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40915   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد شحاتة اللطيف عبد الغنى عبد -  61

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 41055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد البدوى احمد جمال محمد -  62

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 41005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمود احمد -  63

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 40898   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه السالم عبد الرحيم عبد رحاب -  64

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 41012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل العظيم عبد اسماعيل يحيى -  65

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 41057   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زبيدان على الرحمن عبد على -  66

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 40934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيكل مصطفى محمد محمد الطيب طارق -  67

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 40935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبده السيد محمد -  68

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 13844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد احمد محمد محمد -  69

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40917   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه الحسن ابو الحسن ابو الحسن ابو عمرو -  70

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 40980   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى درويش محمد الرازق عبد محمد غاده -  71

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 41070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد مسعود كريمه -  72

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 40976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فتوح محمد احمد محمود دينا -  73

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 40993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وانكي محمد يحيى السيد خلود -  74

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 41034   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد على القابوطى على -  75

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 41027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى سليم الرحيم عبد احمد -  76

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 40888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبروني مرسي مسعد السيد -  77

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 41089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج حسان محمد السيد اسماء -  78

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 41077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القماش الغريب عبده عبده امير -  79

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 40927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشه محمد العراقى فايزه -  80

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 2849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم المحمدى ابراهيم محمد -  81

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 40952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الغنى عبد امين ايمان -  82

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 41015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد احمد طه ساره -  83

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40913   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربري سليمان محمد ابراهيم محمد -  84

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم الحسينى اسماعيل جيهان -  85

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 41052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه ابو الحميد عبد جالل احمد -  86

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 40921   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرشدى محمد الرحمن عبد جمال -  87

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 41082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجريسلى ابراهيم ابراهيم حسن محمود -  88

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40907   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى رجب رمضان هدى -  89

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 40957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمد سمير رانيا -  90

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 40959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد العال عبد عاطف -  91

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 41032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد حسن جابر حسن -  92

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 41002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد محمد هيام -  93

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 41003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان اسماعيل العظيم عبد اسماعيل ندى -  94

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 41046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الحميد عبد ابراهيم طارق ابراهيم -  95

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 41047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمود مصطفى العربى السيد احمد -  96

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 36785   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد برهام ممدوح وليد -  97

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40911   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية محمد احمد امل -  98

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40911   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية محمد احمد امل -  99

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 40972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى شلبى بكر ساميه -  100

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 41081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه دسوقي محمد الدسوقي محمد -  101

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 41019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو ابراهيم محمد سلوى -  102

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 41030   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل سليمان العظيم عبد محمود عمر -  103

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40910   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس محمود السالم عبد هالة -  104

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 41031   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجود عبد المجيد عبد محمد السيد -  105

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 41048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرايدى على حسن عيد نورهان -  106

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 40653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغاوى محمد السيد محمد توحيده -  107

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 40990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران مصطفى مصطفى محمد اسالم -  108

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 41042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد مصطفى محمد -  109

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 41083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم ابراهيم انتصار -  110

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 40962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيوان محمد يحى السيد -  111

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 40994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسين سالم احمد -  112

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 41044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش محمد الرازق عبد محمد فاطمه -  113

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 41049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحجراتى مسعد عباس الناصر عبد اسراء -  114

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 41051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حافظ العظيم عبد فتحى رضا -  115

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 40960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا عوض محمد عبير -  116

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 41078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجود عبد صابر خلف خليفه -  117

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 40955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم صبيح احمد السيد -  118

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 40896   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي سليمان جمال اسالم -  119

 خاص: التأشير وصف
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 تعديل تم20191024 تاريخ وفي 41039   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول احمد السالم عبد الدسوقى ابراهيم امل -  120

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 40887   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طاووس محمد على سلمى -  121

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 41088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم ابراهيم محمد -  122

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 41056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد صالح جمال احمد -  123

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 80982   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل محمود الحسينى على مى -  124

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 40901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السفطى الفتوح ابو احمد عادل محمد محمد -  125

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 41073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبيارى مصطفى حسن موسى فاطمه -  126

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 41011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج السيد الحميد عبد سيد -  127

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 40964   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علود على محمد على سماح -  128

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 40931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب السيد طه عالء -  129

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 40948   برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، بقالوه مصطفى محمد جماالت -  130

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل محمد اسماعيل -  131

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 40897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى السعيد الصحصاح صابر اسماء -  132

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 40925   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد الصحصاح صابر اية -  133

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 40974   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم محمد محمد -  134

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 40975   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البصال سادات السيد كريم -  135

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 40989   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسنين رشوان محمد رشوان -  136

 خاص: التأشير وصف, 
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,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 40988   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاصى احمد احمد مسعد شيماء -  137

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 40877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد السيد سامى ايمان -  138

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 40878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى على فريد شيماء -  139

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 40941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعي ابو محمد مهدى نهي -  140

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 41020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج حسن جبر الحسينى حسن عبده -  141

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 40891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد شحاتة فهمى السيد -  142

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 40892   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصفتى محمد احمد رغدة -  143

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 ختاري وفي 40926   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوى محمد محمد فورى زينب -  144

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 41021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيلى يونس على وليد -  145

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 41079   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرجانى محمد شعبان سهير -  146

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 41064   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الساعى مرسى المنعم عبد امل -  147

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 41065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج على على ابراهيم الدين عماد -  148

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 40924   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد هللا عبد هاشم ام -  149

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 41001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشوتى عبده كامل عبده -  150

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 41018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد حامد رشاد نرمين -  151

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 40991   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعناعى ابراهيم حسن فاطمة -  152

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 41045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى العيسوى محمد هللا عبد -  153

 خاص: التأشير وصف
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 40942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرح محمد الشربينى نوسه -  154

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 40943   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرزاز محمود على محمد -  155

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 40958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد العال عبد عاطف محمد -  156

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20191029 تاريخ وفي 41061   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى درويش محمد الرازق عبد محمد منى -  157

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 41063   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى عبده عبده على -  158

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 40893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد ابراهيم عبده شيماء -  159

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 41004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمليط العال عبد على فهيم تسابيح -  160

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40904   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحريري المرسى محمد زكريا زينب -  161

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 41000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن همام محمد احمد ابتسام -  162

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 41067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف على فاروق سعيد -  163

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 40879   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشرى الدسوقى محمد جمال السيد -  164

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 40970   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حميدو مصطفى -  165

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 41059   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس محمد حسين والء -  166

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 40937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا سعد سليمان شوقى هناء -  167

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 41033   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الورد ابو محمد عطا صالح احمد -  168

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 40947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االطرواش احمد صالح احمد -  169

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40912   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده شلبى رياض محمد رياض -  170

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 40979   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خرشوم مسعد جالل محمد محمد -  171

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 41005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمود احمد -  172

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 40996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى ابراهيم ابراهيم مني -  173

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 41087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحمن عبد تركى احمد -  174

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 40981   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قميحه المحسن عبد محمود على محمد -  175

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 41037   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس السيد محمد احمد نرجس -  176

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 40899   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان احمد فكري محمد -  177

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 41013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقزوق ابراهيم ابراهيم جمعه -  178

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 40967   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى حسن كامل محمد والء -  179

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 40950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام محمد السالم عبد سامى -  180

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 40933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيفى احمد فتحى تامر -  181

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 41025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ترك محمد محسن محمد -  182

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 40916   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله الستار عبد الغريب محمد -  183

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة وعن تعديل تم20191028 تاريخ وفي 41054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سعيد لطفى ضياء -  184

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 41071   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الحميد عبد ابراهيم جيهان -  185

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 41009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر الوهاب عبد المنعم عبد محمد -  186

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 39151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان احمد على احمد شدوى -  187

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 40922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان محمد الاله عبد نعمات -  188

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 40886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقار سيدهم ذكى سيدهم -  189

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 41084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله العزيز عبد محمود محمد -  190

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 40992   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نظيم محمود السيد محمد احمد -  191

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 40983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد مبروك العزيز عبد سماح -  192

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 40890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رشوان العربى السيد ابراهيم -  193

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 41075   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد حسن زينب -  194

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 41076   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراضى عبد كمال الراضى عبد احمد -  195

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 41023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس ابراهيم رشاد محمد رضا -  196

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 40928   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى مصطفى غريب عادل -  197

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 40986   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم محمد ابراهيم -  198

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 36368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طيره مصطفى الناصر عبد جمال اسامه -  199

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 41017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد محمد نانسى -  200

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 41053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد حسنين رحاب -  201

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191008 تاريخ وفي 39151   برقم قيده سبق  ، تاجر ، رشوان احمد على احمد شدوى -  1

 افراد: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 السيد صابر/ ليصبح االسم تصحيح: الى 15603 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191001:  تاريخ فى  ،  -  1

   كعكورة عيد محمد العربي

 ازياء دار/  لتصبح التجارية السمة تعديل: الى 32284 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191001:  تاريخ فى  ،  -  2

   سامو

 لالستيراد اعمار التجارية السمة اضافة :الى 23856 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191001:  تاريخ فى  ،  -  3

   العامة والمقاوالت

   رشوان احمد على احمد شدوى: الى 39151 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  4

   اليوجد: الى 39151 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  5

   كازانوفا/  التجاريه السمه اضافه: الى 5923 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  6

 شوب كوفى  التجارية السمة اضافة: الى 8276 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191009:  تاريخ فى  ،  -  7

   مزجانجى

   لالستيراد الدوليه/  التجاريه السمه اضافه: الى 30361 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  8

   تاج مكتبه/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 2973 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  9

 مارين اليت سى/  التجاريه السمه اضافه: الى 3042 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  10

   سيرفيس

   لالستيراد الحمد/ التجاريه السمه اضافه: الى 33067 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191017:  تاريخ فى  ،  -  11

 مركز/  التجاريه السمه اضافه: الى 39563 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191021:  تاريخ فى  ،  -  12

   المصطفى

   موسى السيد عبده جمال دينا: الى 21871 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191027:  تاريخ فى  ،  -  13

 باترن بيلدر/  تجاريه سمه اضافه: الى 40921 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191028:  تاريخ فى  ،  -  14

builder pattern   

   ترافيل جو/  التجاريه السمه اضافه: الى 35237 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191029:  تاريخ فى  ،  -  15

   لالستيراد االيطاليه/ تجارية سمة اضافة: الى 41042 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191029:  تاريخ فى  ،  -  16

 دى ان ار/ لتصبح التجارية السمة تعديل: الى 5600 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191030:  تاريخ فى  ،  -  17

   R.N.D link for logistic and import االستيراد و البحرى للنقل لينك

   مينونس/  تجاريه سمه اضافه: الى 31627 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191030:  ريختا فى  ،  -  18



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 ريانكو/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 33145 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  19

   واالستيراد للمقاوالت

 اس ام ايه/  التجاريه السمه اضافه: الى 18507 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  20

AMS   

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 10698   برقم    20191022:  تاريخ ،   الشعبانى محمد محمود محمد مصطفى -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20191030 تاريخ وفى ،   2025:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه حسن السيد محمد محمد   - 1

 نهائيا وتصفيتها لحلها الشركة شطب  السجل

 وفى ،   2025:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه حسن السيد محمد محمد شركة/ ليصبح التجاري االسم تعديل   - 2

 نهائيا وتصفيتها لحلها الشركة شطب  السجل شطب/محو تم   20191030 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20191003،   تاريخ وفي 41095، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها الخواجه السيد السيد هاجر -  1

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

   تاريخ وفي 21258، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه عارف ابراهيم طارق/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  2

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191007،

   تاريخ وفي 33919، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها المقصود عبد ابراهيم انجى ليصبح التجارى االسم تعديل -  3

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191007،

   تاريخ وفي 33919، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكاه  نجيب محمد السيد ليصبح التجارى االسم تعديل -  4

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191007،

,  المال رأس تعديل تم 20191013،   تاريخ وفي 4377، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الصاحي ابراهيم اسامة -  5

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

 تم 20191024،   تاريخ وفي 365، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها حجازى هللا نعمة كامل محمد عطيات شركة -  6

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 9477    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه امبابى اسماعيل عوض محمد ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

 الصوامع شركه عمال مساكن ب عماره 14 رقم الشقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191020

  بورفؤاد -

 5617    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وتصنيعها االدوية لتجارة وشركاه ضياء الرحمن عبد محمد محمد احمد شركة -  2

 ارض الثالث الدور أ 10 عقار 303 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي

 الشرق - الجولف

 قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه ضياء الرحمن عبد محمد محمد احمد شركة/  ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  3

 الدور أ 10 عقار 303 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 5617    برقم

 الشرق - الجولف ارض الثالث

 29926    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، لالستيراد شريف وشريكه رفعت محمد/  ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  4

 بمساكن 21 عقار الرابع بالدور 402 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   ـتأشيرال وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي

 الزهور - الجوهره

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الماكوالت وبيع تحضير/  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركائها المقصود عبد ابراهيم انجى ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

  ، االستيراد/  نشاط استبعاد                                                                                                             السريعه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 33919   برقم قيدها سبق

                                                                                                             السريعه الماكوالت وبيع تحضير/  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشريكاه  نجيب محمد السيد ليصبح التجارى االسم تعديل -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 33919   برقم قيدها سبق  ، االستيراد/  نشاط استبعاد

 وفي 39417   برقم قيدها سبق  ، البتروليه الخدمات/  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه بهيج مسعد محمد حسن محمد -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  بسيطة توصية ، وشركاه الصاحي ابراهيم اسامة -  4

 قيدها سبق  ،* العازلة والمواد والكيماويات البويات وتسويق( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  شاطالن تعديل تم20191013 تاريخ وفي 4377   برقم

(                                                                                                         غذائية مواد تجارة)  ماركت سوبر/  نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشريكها حجازى هللا نعمة كامل محمد عطيات شركة -  5

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 365   برقم قيدها سبق  ، العموميه االمقاوالت/  نشاط اضافه

 بسيطة

 االدوية تجارة/   نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وتصنيعها االدوية لتجارة وشركاه ضياء الرحمن عبد محمد محمد احمد شركة -  6

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 5617   برقم قيدها سبق  ، الطبية والمستلزمات

/   نشاط استبعاد  بسيطة توصية ، وشركاه ضياء الرحمن عبد محمد محمد احمد شركة/  ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  7

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 5617   برقم قيدها سبق  ، الطبية والمستلزمات االدوية تجارة

 بسيطة

 بضائع تجارة/  نشاط استبعاد  تضامن شركة ، لالستيراد شريف وشريكه رفعت محمد/  ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  8

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 29926   برقم قيدها سبق  ، مستوردة

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 

 التجارى االسم تعديل: الى 33919 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191007:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكاه  نجيب محمد السيد ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 21258 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191007:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه عارف ابراهيم قطار/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 14067 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191014:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاها فتيت ابراهيم محمد شويكار/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 5617 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191028:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه ضياء الرحمن عبد محمد محمد احمد شركة/  ليصبح للشركه

 التجارى االسم تعديل: الى 29926 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191028:  تاريخ فى  ،  -  5

 لالستيراد شريف وشريكه رفعت محمد/  ليصبح للشركه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20191003:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليل السيد السيد رضا -  1

 4840   برقم

    20191003:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليل السيد السيد رضا -  2

 4840   برقم

    20191007:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  عيسى احمد عارف ابراهيم طارق -  3

 21258   برقم

    20191007:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  حجازى المتولى محمد سعد محمد -  4

 21258   برقم

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  عيسى احمد عارف ابراهيم طارق -  5

 21258   برقم    20191007

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  تضامن شركة  حجازى المتولى محمد سعد محمد -  6

 21258   برقم    20191007

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجها تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  وهبه محمود يوسف نجيب محمد السيد -  7

 33919   برقم    20191007

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجها تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  وهبه محمود يوسف نجيب محمد السيد -  8

 33919   برقم    20191007

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجها تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  والى حسين المقصود عبد ابراهيم انجى -  9

 33919   برقم    20191007



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجها تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  والى حسين المقصود عبد ابراهيم انجى -  10

 33919   برقم    20191007

    20191007:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البدوى السيد السيد احمد -  11

 39417   برقم

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  بهيج مسعد محمد حسن محمد -  12

 39417   برقم    20191007

    20191007:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه تم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شتا ابراهيم جمال ابراهيم -  13

 39417   برقم

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البدوى السيد السيد احمد -  14

   برقم    20191007:  تاريخ ، البنوك كافه امام الشركه وتمثيل حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى

39417 

 ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  بهيج مسعد محمد حسن محمد -  15

   برقم    20191007:  تاريخ ، البنوك كافه امام الشركه وتمثيل حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى الحق

39417 

 ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شتا ابراهيم جمال ابراهيم -  16

   برقم    20191007:  تاريخ ، البنوك كافه امام الشركه وتمثيل حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى الحق

39417 

 الحق ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البدوى السيد السيد احمد -  17

   برقم    20191007:  تاريخ ، البنوك كافه امام الشركه وتمثيل حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى

39417 

 ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  بهيج مسعد محمد حسن محمد -  18

   برقم    20191007:  تاريخ ، البنوك كافه امام الشركه وتمثيل حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى الحق

39417 

 ولهم منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شتا ابراهيم جمال ابراهيم -  19

   برقم    20191007:  تاريخ ، البنوك كافه امام الشركه وتمثيل حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل فى الحق

39417 

ً   مــنـفــردة التوقيع و اإلدارة حق وحدها لها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  فتيت ابراهيم محمد شويكار -  20  الشركة عنً 

 14067   برقم    20191014:  تاريخ ، ؛*؛

ً   مــنـفــردة التوقيع و اإلدارة حق وحدها لها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مسعد محمد رشيده -  21  ؛*؛ الشركة عنً 

 14067   برقم    20191014:  تاريخ ،

 14067   برقم    20191014:  تاريخ ، اهللوف خروجها تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  فتيت ابراهيم محمد شويكار -  22

 14067   برقم    20191014:  تاريخ ، للوفاه خروجها تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد مسعد محمد رشيده -  23

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 

   برقم    20191003:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه صبح السيد احمد محمد احمد -  1

4840 

 ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه صبح السيد احمد محمد احمد/  بجعله التجارى االسم تعديل -  2

 4840   برقم    20191003:  تاريخ

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه عارف ابراهيم طارق/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  3

 21258   برقم    20191007

 ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركائها المقصود عبد ابراهيم انجى ليصبح التجارى االسم تعديل -  4

 33919   برقم    20191007:  تاريخ

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكاه  نجيب محمد السيد حليصب التجارى االسم تعديل -  5

 33919   برقم    20191007

 ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركائها المقصود عبد ابراهيم انجى ليصبح التجارى االسم تعديل -  6

 33919   برقم    20191007:  تاريخ

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكاه  نجيب محمد السيد ليصبح التجارى االسم تعديل -  7

 33919   برقم    20191007

   برقم    20191007:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه بهيج مسعد محمد حسن محمد -  8

39417 

 4377   برقم    20191013:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الصاحي ابراهيم اسامة -  9

   برقم    20191013:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الصاحي ابراهيم اسامة -  10

4377 

   برقم    20191013:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الصاحي ابراهيم اسامة -  11

4377 

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه امبابى اسماعيل عوض محمد ليصبح التجارى االسم تعديل -  12

 9477   برقم    20191020:  تاريخ

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وتصنيعها االدوية لتجارة وشركاه ضياء الرحمن عبد محمد محمد احمد شركة -  13

 5617   برقم    20191028:  تاريخ ، بسيطة

 ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه ضياء الرحمن عبد محمد محمد احمد شركة/  ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  14

 5617   برقم    20191028:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وتصنيعها االدوية لتجارة وشركاه ضياء الرحمن عبد محمد محمد احمد شركة -  15

 5617   برقم    20191028:  تاريخ ، بسيطة

 ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه ضياء الرحمن عبد محمد محمد احمد شركة/  ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  16

 5617   برقم    20191028:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  لالستيراد شريف وشريكه رفعت محمد/  ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  17

 29926   برقم    20191028:  تاريخ ، تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  لالستيراد شريف وشريكه رفعت محمد/  ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  18

 29926   برقم    20191028:  تاريخ ، تضامن

 شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  لالستيراد شريف وشريكه رفعت محمد/  ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  19

 29926   برقم    20191028:  تاريخ ، تضامن

   برقم    20191030:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه حسن السيد محمد محمد -  20

2025 

 ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه حسن السيد محمد محمد شركة/ ليصبح التجاري االسم تعديل -  21

 2025   برقم    20191030:  تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 26842   برقم    20191001:  تاريخ ، 8560  2018/03/25           -ج  على حسب الدين زين حسب -  1

   برقم    20191001:  تاريخ ، 8549  2023/05/08               حتى سارى-ج  شره ابراهيم ابراهيم محسن فتحى -  2

29064 

 31906   برقم    20191002:  تاريخ ، 8578  2024/4/28حتى سارى  عثمان على فرج احمد -  3

 32609   برقم    20191002:  تاريخ ، 8573  2024/09/29        حتي ساري_ج  الجنيدى محمد محمد حسين -  4

 13957   برقم    20191002:  تاريخ ، 8592  2022/12/11حتى سارى  الطباخ محمود احمد ابراهيم احمد -  5

 20342   برقم    20191002:  تاريخ ، 8600  2017/11/05-ج  راضى السيد راضى فاطمه -  6

 32610   برقم    20191002:  تاريخ ، 8575  2024/9/29      حتي ساري_ ج  اسماعيل الداودى السيد شرين -  7

 31029   برقم    20191002:  تاريخ ، 8589  2023/11/16/حتى سارى  الصياد فرج عباس عبده هيثم -  8

 2347   برقم    20191002:  تاريخ ، 8588  2023/1/20حتى سارى========  فهيم محمد ساره/ د صيدلية -  9

 3598   برقم    20191002:  تاريخ ، 8585  2023/9/5/حتى سارى  عطيه محمد كامل امل -  10

 11394   برقم    20191002:  تاريخ ، 8572  2021/11/20              حتى سارى-ج  ابراهيم ارمانيوس راتب مريم -  11

 4152   برقم    20191002:  تاريخ ، 8581  2019/1/7حتى سارى  بدر حسن ابراهيم احمد -  12

 4152   برقم    20191002:  تاريخ ، 8582  2024/1/6حتى ارىس  بدر حسن ابراهيم احمد -  13



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 32483   برقم    20191003:  تاريخ ، 8608  2024/8/26حتى سارى  المر سعد حسن فتحى -  14

 1730   برقم    20191003:  تاريخ ، 8614  2022/9/30حتى سارى  عليوه -  15

 5242   برقم    20191003:  تاريخ ، 8622  2024/7/7حتى سارى  الحمامى محمود سعد محمد مصطفى -  16

 4878   برقم    20191003:  تاريخ ، 8612  2024/5/9حتى سارى  الحميد عبد احمد سيد هاله -  17

 21041   برقم    20191007:  تاريخ ، 8649  2017/11/18ج  احمد سيد الرحمن عبد سعد -  18

 5820   برقم    20191007:  تاريخ ، 8648  2024/10/30 حتى سارى  شبانه السيد محمد انتصار -  19

 5084   برقم    20191007:  تاريخ ، 8645  2024/6/8 حتى سارى  غانم سليمان المحمدى حلمي احمد سمير -  20

 5615   برقم    20191007:  تاريخ ، 8638  2024/9/15 حتى سارى  ابراهيم محمد مسعد محمد -  21

 31317   برقم    20191007:  تاريخ ، 8651  2024/1/1 حتى سارى  داود السيد احمد حمدى محمد -  22

   برقم    20191007:  تاريخ ، 8635  2023/11/20                     حتى سارى-ج  الشافعى الحميد عبد ابراهيم محمود -  23

26460 

 5079   برقم    20191008:  تاريخ ، 8671  2024/6/7حتى سارى  سليمان على محمد تغريد -  24

 17031   برقم    20191008:  تاريخ ، 8665  2017/8/12ج  بكر على محمد محمد نصر -  25

 27613   برقم    20191008:  تاريخ ، 8673  2023/4/7حتى سارى  احمد السيد خميس محمود مياده -  26

 31590   برقم    20191008:  تاريخ ، 8677  2024/2/26حتى سارى  المليجى محمد عسران ناصر -  27

 5754   برقم    20191008:  تاريخ ، 8669  2024/10/18حتى سارى  رضوان احمد على عادل احمد -  28

 18688   برقم    20191008:  تاريخ ، 8659  2022/10/1حتى سارى  اللبان محمد السيد السيد مرفت -  29

 1058   برقم    20191009:  تاريخ ، 8687  2022/6/15حتى سارى  عرفه على هللا عبد محمد -  30

 3952   برقم    20191009:  تاريخ ، 8700  2018/11/23حتى سارى  قورة ابراهيم محمد محمد -  31

 3952   برقم    20191009:  تاريخ ، 8701  2023/11/22حتى سارى  قورة ابراهيم محمد محمد -  32

 5687   برقم    20191009:  تاريخ ، 8685  2024/10/06 حتي ساري -ج  المغربى حسن سعد سعد رباب -  33

 31518   برقم    20191009:  تاريخ ، 8693  2024/2/11 حتي سارى  جريس فهيم فتوح راضى -  34

 13299   برقم    20191009:  تاريخ ، 8695  2022/4/23حتي سارى  العنين ابو الودود عبد عرفه محمد -  35

 23094   برقم    20191009:  تاريخ ، 8697  2023/1/5 حتي سارى  سليمان محمود محمود عبده نجالء -  36

 4584   برقم    20191009:  تاريخ ، 8683  2024/3/15حتى سارى  محمد عثمان احمد خالد -  37

 16221   برقم    20191009:  تاريخ ، 8703  2017/07/18                   -ج  عنبر احمد السيد محمد -  38

   برقم    20191009:  تاريخ ، 8703  2017/07/18                   -ج  لالستيراد عنبر/ ليصبح التجاري االسم تعديل -  39

16221 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 65 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزز التعاال يجو

 31857   برقم    20191010:  تاريخ ، 8721  2024/4/13 حتى سارى  عبده فرح المهدى رشاد محمد عبده -  40

   برقم    20191010:  تاريخ ، 8726  2023/5/17 حتى سارى  المصرى الفتاح عبد العزيز عبد العزيز عبد شريف -  41

3000 

 3000   برقم    20191010:  تاريخ ، 8727  2023/5/17   حتى سارى  المصرى العزيز عبد العزيز عبد شريف -  42
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