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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 41169 برقم 20191118 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم عبد محمد عادل الرحمن عبد -  1

 3 رقم شقه - وحده5000ال مساكن123 عقار - الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 االستيراد عن 41129 برقم 20191107 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين حمدون محمد وفاء -  2

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

 الزهور_  الجوهرة مساكن 72 عقار 1شقه:  بجهة

 االستيراد عن 41218 برقم 20191126 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى جمال طلعت مايفين -  3

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

 الزهور_  الجيزه تعاونيات 1 مدخل عمان عماره الرابع الدور 18رقم شقه:  بجهة

 االستيراد عن 41111 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد ابراهيم محمد نسرين -  4

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

 الشرق_  والمشرق زغلول سعد شارع 50رقم عقار الثانى الدور 3رقم بالشقة حجرة:  بجهة

 االستيراد عن 41132 برقم 20191107 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم مصطفى محمود منى -  5

 3 رقم شقه - الثالث الدور - حميدىوال اسيوط شارع 31 رقم عماره -المناخ:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى

 صحيه ادوات بيع عن 41176 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبده على سعاد -  6

 الضواحى - الجديده االمل مساكن 87 عقار 85 محل:  بجهة ،

 مكتبه عن 41170 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المصرى محمد احمد ابراهيم على -  7

 29 محل - الزهور تعاونيات الثقافه بقصر العاملين جمعيه 2 عماره - الزهور:  بجهة ، مدرسيه ادوات

 عن 41214 برقم 20191125 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد العربى السيد على -  8

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

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 63 عماره 22 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41221 برقم 20191126 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح ابراهبيم المنعم عبد عفاف -  9

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

 العرب - زغلول صفيه شارع عوايد 85 وتنظيم مدن 103 عقار علوى الخامس الدور 1 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 بيع عن 41102 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الناغيه على محمود محمد بسمه -  10

 الضواحى - القابوطى 11 بلوك 28 رقم عماره 1 رقم محل:  بجهة ، غذائيه مواد

 عن 41145 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح النعيم عبد الهادى عبد زين -  11

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن 99 عماره 7 رقم محل:  بجهة ، بالجمله بقاله تجاره

 عن 41150 برقم 20191113 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود القادر عبد انور -  12

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

 بورفؤاد - 234 مربع العدل وزاره مساكن 46 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41181 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى على عباس محمد مدحت -  13

 -مصر نهضه شارع 21 تقسيم المودة برج - العرب:  بجهة ، المنزليه واالدوات الورقيه والمنتجات والمطهرات المنظفات تجاره

 2 رقم محل
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 41106 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فويله محمود طه محمد يوسف -  14

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

 الزهور - المناصره قريه 117 رقم العقار - االرضى الدور - االرضى بالدور بالشقه 2 رقم حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 برقم 20191114 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى الهادى عبد الوهاب عبد الفتاح عبد اسالم -  15

 - الجديد السالم شياخه مصر نهضه االمل منطقه 7 عقار - الضواحى:  بجهة ، وقطاعى جمله غذائيه مواد تجاره عن 41159

 41 محل

 االستيراد عن 41182 برقم 20191119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصواف امين احمد سمر -  16

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

 الشرق - الجولف ارض البنك مشروع 2 رقم عماره 801 رقم بالشقه 1 رقم حجره:  بجهة

 االستيراد عن 41212 برقم 20191125 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرنوس مرسى احمد ايمان -  17

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

 الزهور - الزهور تعاونيات 2 مدخل اللوتس عماره 4 بالشقه غرفه:  بجهة

 االستيراد عن 41091 برقم 20191103 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن سالم حسن انتصار -  18

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

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 25 عماره الثانى الدور 11 بالشقه حجره:  بجهة

 مكتب عن 41105 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جعفر محمد حامد حسن محمد -  19

 الزهور_ الجبل امل مساكن 8رقم عماره 12رقم شقة:  بجهة ، بالجمله الجاهزة المالبس تجاره

 عن 41109 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زغلف محمد بكر ابو ابراهيم احمد -  20

 7 محل - القديم دمياط موقف - النزهه ابراج 1 عماره - الزهور:  بجهة ، غذائيه مواد توريد

 االستيراد عن 41122 برقم 20191106 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق احمد عيد هدى -  21

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

 الزهور - النزهه ابراج 1 مدخل 2 رقم عماره 201 رقم شقه:  بجهة

 عن 41115 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شطا محمد محمود مختار محمد -  22

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

 بورفؤاد - 17/11 شارع 11 رقم عماره - الرابع الدور - 11 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41128 برقم 20191107 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى جمال طلعت بروفان -  23

 شقه - الرابع الدور - الجيزه تعاونيات 1 مدخل عمان عماره -الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارت القوانين حدود فى االستيراد

 18 رقم

 عن 41184 برقم 20191119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد على هللا عطا الحسينى -  24

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

 المناخ -16 رقم شقه - الحريه مساكن -65رقم عماره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 اعداد عن 41210 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزت محمود عزيز طارق -  25

 والشهيد زغلول صفيه شارع 29 عقار 6 محل:  بجهة ، والدواجن واللحوم المتنوعه الغذائيه السلع وبيع الوجبات وبيع وتجهيز

 الشرق - عطعوط

 عن 41093 برقم 20191103 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشعراوى زكى محمد سعاد -  26

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

 الشرق_  بابل شارع 26رقم عماره 1 رقم شقة:  بجهة ، التصدير و ؛(والورادات

 تجاره عن 41098 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزار العليم عبد حلمى محمد -  27

 3 محل - الكروان قريه سور الشرق - الشرق:  بجهة ، جاهزه مالبس
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 عن 41117 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج حسن جبر فوزى حسن دعاء -  28

 المناخ - تعمير 2 منطقه 123 رقم عماره 12 رقم شقه:  بجهة ، بالجمله الجاهزه المالبس لتجاره مكتب

 االستيراد عن 41228 برقم 20191127 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا مختار عوض الهام -  29

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

 الزهور - 16 رقم شقه - طالب ابى بن على مساكن 11 رقم عماره:  بجهة

 عن 41194 برقم 20191121 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب على الغريب محمد نوره -  30

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

 الضواحى - القابوطى 2 رقم بلوك 71 رقم عماره الثالث الدور 3 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41167 برقم 20191118 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برايه محمد السيد محمد مصطفى -  31

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

 الزهور_  النجليز جبانات خلف سمره ابو برج 23 عقار 2 بالشقة حجره:  بجهة ،* ؛(والورادات

 سوبر عن 41198 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النصر ابو محمد ابراهيم ياسر -  32

 \فؤاد بور - التكاليف منخفض مساكن 1 رقم عقار 3 رقم محل:  بجهة ، ماركت

 االستيراد عن 41202 برقم 20191124 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم عبده رشا -  33

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

 الضواحى - زمزم مساكن 49 رقم عماره - الرابع الدور 13 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 41126 برقم 20191107 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرسول عبد صالح اللطيف عبد امنيه -  34

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

 الزهور_  الخطاب بن عمر مساكن 54 ع 7 ش حجرة:  بجهة ،* ؛(والورادات

 االستيراد عن 41149 برقم 20191112 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجباس محمد السيد عفاف -  35

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

 المناخ - اكتوبر 6 مساكن 3 ع 13 ش:  بجهة

 عن 41157 برقم 20191114 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم البدرى محمد موسى اسراء -  36

 مساكن 36 رقم عماره - بورفؤاد:  بجهة ، والمالبس المستعمله والمواتير السيارات غيار قطع واستيراد القوانين حدود فى االستيراد

 19 رقم بالشقه حجره- الرابع الدور - التكاليف منخفض

 تحضير عن 41185 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بانوب امين يحى شريف -  37

 بورفؤاد -30و 29 رقم  محليين - بكر ابو مساكن 2رقم عماره:  بجهة ، خفيفه ماكوالت وعمل وبارده ساخنه مشروبات وتناول

 غيار قطع بيع عن 12768 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى محمد احمد محمد -  38

 ***بورفؤاد حي -ب رقم مدخل الشرطة ضباط جمعية-3 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، السارات

 غيار قطع بيع عن 12768 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى محمد احمد محمد -  39

 الزهور - حرفيين منطقه أ 21 بلوك 16 رقم محل:  بجهة ، السارات

 فى االستيراد عن 41119 برقم 20191106 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنفى توفيق احمد مروه -  40

 8 شقه - تعمير 2 والتاميم جده شارع 12 عقار - المناخ:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود

 االستيراد عن 41147 برقم 20191112 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ايوب محمد حسين منى -  41

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

 الزهور - والتعمير االسكان لبنك التابعه 1328 مساكن أ 10 عقار 20 بالشقه حجره:  بجهة
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 41155 برقم 20191114 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد احمد احمد محمد -  42

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

 الضواحى_ االسراء مساكن 56عماره االرضى الدور 3رقم بالشقه حجره:  بجهة ،* ؛(والورادات

 تجاره عن 41156 برقم 20191114 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المزين ابراهيم ابراهيم حمدى -  43

 1 رقم محل - واسوان100 شارع - الحناوى برج - المناخ:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد سجاد

 االستيراد عن 41168 برقم 20191118 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد فؤاد السيد احمد -  44

 15 رقم شقه - رباح بن بالل مساكن ب 20رقم عماره - الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى

 عن 41108 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معاطى العزيز عبد سعد احمد -  45

 رقم شقه - االرضى الدور - المناصره قريه -8 رقم عقار - الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

1 

 االستيراد عن 41101 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزيزو محمود طه زينب -  46

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

 الزهور_ وحده 5000ال مساكن 67عقار 3شقه:  بجهة

 االستيراد عن 41124 برقم 20191107 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده جاد الشحات اسماء -  47

 12 بالشقه حجره - وحده5000 ال مساكن 187 عقار -الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارت القوانين حدود فى

 بيع عن 41226 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البناوى محمد محمود جيهان -  48

 ب 2 محل - االرضى الدور -231 قطعه أ مدخل المهندسين عماره:  بجهة ، وكوتشيات رياضيه مالبس

 عن 41153 برقم 20191113 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ارمانيوس اليمين ابو معزوز ماجد -  49

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

 الشرق - الجولف ارض 1 عقار 801 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 19562 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السحراوى العال عبد اسماعيل يسرى -  50

 الضواحى - النور مساكن 10 عماره 5 رقم محل:  بجهة ، وغالل عطاره

 عن 41196 برقم 20191124 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد المرسى عبده محمد دعاء -  51

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

 الزهور_  الخريجين شباب 53رقم عماره 10رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41118 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج مصطفى حسن العربى محمد -  52

 المناخ - تعمير 2 منطقه جده عماره 2 شقه:  بجهة ، بالجمله الجاهزه المالبس لتجاره مكتب

 عن 41130 برقم 20191107 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان الداودى سليمان محاسن -  53

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

 4 رقم بالشقه 1 رقم حجره - التانى الدور - والسواحل المنيا شارع 46 رقم عقار - المناخ:  بجهة ،* ؛(والورادات

 41183 برقم 20191119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت الرحمن عبد محمد عواجه منى -  54

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

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن أ 21 عقار 10 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 19562 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السحراوى العال عبد اسماعيل يسرى -  55

 الضواحى حى 9 محل 1 عمارة - النور مشروع مساكن:  بجهة ، وغالل عطاره

 االستيراد عن 41103 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج حسان محمد السيد -  56

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

 الزهور_ المروه مساكن 94رقم عماره 6رقم بالشقة حجرة:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االستيراد عن 41103 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج حسان محمد السيد -  57

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

 الزهور_ المروه مساكن 94رقم عماره 6رقم بالشقة حجرة:  بجهة

 عن 41148 برقم 20191112 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى محمد محمد الدين عز وفاء -  58

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

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 82 عقار 32 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41187 برقم 20191120 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنعم عبد احمد محمد احمد شيماء -  59

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

 المناخ - اكتوبر 6 مساكن 17 رقم عماره 2 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 41219 برقم 20191126 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشير السيد ممدوح احمد -  60

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

 الطاقه ومحطات والتعدين والبتروليه والزراعيه الصناعيه االنتاج ومواقع الموانى وخدمات المتكامله اللوجيستيه خدمات و وتصدير

 والسفن والولدات والرافعات والمعدات الحاويات واصالح وصيانه نظافه وخدمات البضائع وتخريم وتثبيت والتفريغ الشحن وخدمات

 21 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، العماله وتشغيل االنتاج ومواقعض للموانى المتكامله االداره وخدمات المختلفه العائمه والوحدات

 الزهور - وحده 5000 ال مساكن 173 رقم عماره

 والتعبئه عن 41219 برقم 20191126 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشير السيد ممدوح احمد -  61

 173 رقم عماره 21 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، والتخزين التداول اثناء والبضائع للمنتجات الوقائيه الحمايه ومنظومات والتغليف

 الزهور - وحده 5000 ال مساكن

 مكتب عن 41224 برقم 20191127 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسيونى احمد مسعد محمد -  62

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

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 74 رقم عقار 13 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 41120 برقم 20191106 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصواف امين محمد ساره -  63

 - الرابع الدور - بروتيكس مساكن على محمد ابراج 14 رقم عماره - الضواحى:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارت القوانين حدود فى

 13 رقم بالشقه حجره

 بيع عن 41141 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدميرى عوض محمد محاسن -  64

 المناخ - االلى الحاسب شرق 17 رقم عماره 2 رقم محل:  بجهة ، المجمده اللحوم

 عن 41191 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجيزه السيد رشاد محمد محمود -  65

 الزهور - المدينه شباب  أ/  14 منطقه 65 قطعه 11 محل:  بجهة ، محمصه

 عن 41201 برقم 20191124 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى السيد حسن على محمد -  66

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

 الزهور_  القديم دمياط موقف النزهة ابراج 10رقم عمارة 601رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41163 برقم 20191117 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى محمود زغلول السيد دينا -  67

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

 المناخ - الحريه مساكن 172 عماره 23 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41173 برقم 20191118 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد على احمد احمد اسراء -  68

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

 الزهور - المدينه شباب مساكن العرب المقاولون برج 14 عقار 22 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 قطنيات تجارة عن 41204 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد السيد نجاح -  69

 الضواحى_  والنسيج الغزل مصنع بسور 19 و18 رقم محلين:  بجهة ، ومفروشات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االستيراد عن 41135 برقم 20191107 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل محمد السيد هبه -  70

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

 الزهور_ الجيزه مساكن مدخأل حيان بن جابر عماره الرابع الدور 17 بالشقه حجره:  بجهة

 عن 41161 برقم 20191117 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خفاجه السيد رجب جمال محمد -  71

 - الخامس الدور- مبارك حى ج مدخل 2 رقم عماره- الضواحى:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 22 رقم بالشقه 1 رقم حجره

 عن 41186 برقم 20191120 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموجى محمود سعد عبده محمد -  72

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

 العرب -6 رقم بالشقه حجره - االول الدور - الكويت حى 45 رقم عماره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 21215 برقم 20191126 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى  مصطفى على كمال -  73

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

 المناخ - الصفا شارع تعمير 2 منطقه 36 رقم عماره 1 رقم محل:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد ؛*؛(والورادات

 عن 41092 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم حسان الرحيم عبد محمد تامر -  74

 الشرق - ورمسيس زغلول صفيه شارع 28 ع 4 محل:  بجهة ، حريمى اكسسوارات تجاره

 عن 41172 برقم 20191118 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد احمد عبده بالل -  75

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

 الزهور - ناصر جمعيه مساكن 2 رقم عماره 104 بشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد* ؛(والورادات

 عن 41158 برقم 20191114 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راشد السيد محمود السيد زهور -  76

 المستعمله المالبس واستيراد المستعمله والمواتير السيارات غيار قطع واستيراد لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 20 رقم شقه - القديم النصر مساكن 18 رقم عماره - الضواحى:  بجهة ،

 مقاوالت عن 41216 برقم 20191126 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض سليمان تغيان سمير -  77

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد اساسات واصالح وهدم وانشاء

 عماره الرابع الدور 14 رقم شقه:  بجهة ، الصحى والصرف المياه وشبكات والتصدير( والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 الضواحى - التصنيع مساكن 47 رقم

 مالبس بيع عن 41136 برقم 20191107 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تمراز محمد السيد اميه -  78

 بورفؤاد_  بورفؤاد تعاونيات 241 قطعه الزراعيه المهن عماره 18محل:  بجهة ، رياضيه واحذيه

 عن 41174 برقم 20191118 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد على احمد احمد هبه -  79

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

 المناخ - تعمير 2 منطقه 177 رقم عماره 12 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41180 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد محمود التميمى لبنى -  80

 2 رقم محل - الجيزه شارع 80 رقم عقار - العرب:  بجهة ، المصانع ماكنيات غيار قطع تجاره

 41190 برقم 20191120 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزغبى مصطفى ابراهيم عصام طارق -  81

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

 الزهور- 16 شقه - طالب ابى بن على مساكن 35 عقار:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 41134 برقم 20191107 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بنوان احمد محمود امال -  82

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

 الشرق_  والطور رمسيس شارع 34 عقار 18شقه:  بجهة

 تجارة عن 41133 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سالم محمد حسن يحيى -  83

 6 محل - ورمسيس زغلول صفيه شارع 28 ع - الشرق:  بجهة ، حريمى اكسسوارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 41208 برقم 20191125 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين محمد حسانين محمود -  84

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

 الزهور_  الوليد بن خالد مساكن ب32رقم عمارة 20 رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41179 برقم 20191119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالمريد ابراهيم السيده -  85

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

 الزهور - A14 منطقه النشار جمعيه مشروع 75 قطعه الرابع الدور 2 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 توزيع عن 41217 برقم 20191126 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عسيلى محمود عبده ممدوح يارا -  86

 وسيزوستريس النهضه شارع 62 عقار - الثالث الدور - بالشقه حجره:  بجهة ، بالجمله الثقيله المعدات غيار وقطع والزيوت الفالتر

 الشرق -

 قطع تجاره عن 28754 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشالى حسن احمد راندا -  87

 بورسعيد - الضواحى - الزهراء مساكن -( 5) رقم بلوك -( 57) رقم محل:  بجهة ، السيارات غيار

 قطع تجاره عن 28754 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشالى حسن احمد راندا -  88

 *المناخ حي -أكتوبر 6 مساكن - م 63رقم عمارة-6 رقم الشقة:  بجهة ، السيارات غيار

 عن 41094 برقم 20191103 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الرحمن عبد شاذلى زينب -  89

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

 الضواحى - الحاويات برج - بروتكس ابراج 41 ع 203 ش حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41113 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى الواحد عبد محمد عبير -  90

 17 بالشقه حجره - التعمير عمارات ج مدخل 262 عقار - الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 ترزى عن 41112 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رطب السيد احمد السعيد صالح -  91

 الزهور - الخرجيين شباب مساكن 4 رقم عماره 10 رقم محل:  بجهة ، مالبس

 عن 41178 برقم 20191119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى هللا خلف على نجالء -  92

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

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 53 رقم عماره 16 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41206 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريان محمد ابراهيم العربى ياسمين -  93

 بورفؤاد - 236 تعاونيات تقسيم ب مدخل والتفريغ الشحن عماره 3 رقم محل:  بجهة ، وهدايا وتحف منزلية ادوات تجارة

 عن 41171 برقم 20191118 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفضالى احمد توفيق السيد ياسمين -  94

 حجره - التكاليف منخفض طالب ابى بن على مساكن 42 رقم عماره - الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد االستيراد

 20 رقم بالشقه

 عن 41197 برقم 20191124 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف ابراهيم ناصر الزهراء -  95

 بورفؤاد_  اكتوبر شباب جمعيه طابا عماره 44 محل:  بجهة ، الجاهزة المالبس وتجاره التصدير

 بيع عن 41222 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الشرايحى احمد خالد -  96

 بورفؤاد - 71 رقم محل - الصديق بكر ابو مساكن 4 رقم عماره:  بجهة ، ساخنه مأكوالت وتحضير ساخنه مأكوالت

 فى االستيراد عن 41127 برقم 20191107 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرى عالم سرى زينب -  97

 رقم بالشقه حجره - الخامس الدور - صدقى محمود شارع 2 ماجستيك برج الشرق:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود
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 بيع عن 41225 برقم 20191127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموجود عبد حسين الدين جمال -  98

 الضواحى - الزهراء فاطمه مساكن 127 عقار 2 محل:  بجهة ، الكهربائيه االداوت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 41235 برقم 20191128 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عسل محمود على على احمد -  99

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

 المناخ - 15 رقم بالشقه حجره - الحريه مساكن 22 رقم عماره:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 41237 برقم 20191128 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد الحفيظ عبد محمد رافت -  100

 الزهور - 1 محل - الوليد بن خالد مساكن 64 عقار:  بجهة ، طعميه و فول مأكوالت وطهى وبيع تحضير

 عن 41110 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان حسين السيد السيد اسماء -  101

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

 المناخ_  الحريه مساكن 93 عقار 4شقة:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 41140 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشير محمد الحميد عبد حسن بسمه -  102

 الزهور - الزهور تعاونيات االندلس عماره 24 محل:  بجهة ، مجمده دواجن بيع

 عن 41188 برقم 20191120 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطوه ياسين فتحى محمد منى -  103

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

 المناخ - اكتوبر 6 مساكن 83 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 41192 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مسعد حنفى حنفى الرحمن عبد -  104

 الزهور - الزهور تعاونيات 3 مدخل النهضه عماره 11 محل:  بجهة ، زهجاه ماكوالت مطعم عن

 عن 41166 برقم 20191118 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف طه محمد جمال هبه -  105

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

 - زمزم مساكن 127 رقم عماره - الثالث الدور - 15 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس  واستيراد ؛*؛(والورادات

 الضواحى

 عن 41209 برقم 20191125 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسينى احمد محمد محمد لمياء -  106

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

 المناخ - السادسه المنطقه مساكن 31 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، مستعمله مالبس واستيراد ؛*؛(والورادات

 مكتب عن 41207 برقم 20191125 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنين عزيز ميالد ايرين -  107

 الزهور - النشار مسجد ج مشروع قبلى النشار ابراج - 9 الدور - 3 رقم شقه 1 رقم حجره:  بجهة ، وتصدير تجاريه توكيالت

 عن 41096 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فويله معاطى العزيز عبد على غاده -  108

 9 رقم شقه - الخطاب بن عمر مساكن 154 رقم عماره - الزهور - الزهور:  بجهة ، بالجمله الجاهزه المالبس لتجاره مكتب

 االستيراد عن 41114 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حواس احمد عيسى حنان -  109

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

 الزهور_ المروة مساكن 88رقم عمارة 5رقم بالشقة حجره:  بجهة

 عن 41100 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حارس ابراهيم وفاء -  110

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

 الزهور_ الشمسيه الطاقة مساكن 43 عقار 9شقه:  بجهة ،* ؛(والورادات

 مكتب عن 41138 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه توفيق جاد السيد ندى -  111

 12 رقم بالشقه حجره - الخطاب بن عمر 154 عماره - الزهور:  بجهة ، بالجمله الجاهزه المالبس لتجاره

 عن 41143 برقم 20191111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم ذهب ابو محمد ممدوح -  112

 رقم شقه - العزيز عبد بن عمر مساكن 117 رقم عماره - الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 41193 برقم 20191121 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباقى عبد احمد احمد على -  113

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

 بورفؤاد - والتفريغ الشحن مساكن مكه عماره - 3 الدور - 24 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 مكتب عن 41233 برقم 20191128 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فويله منصف احمد محمد -  114

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

 الزهور - 202 رقم شقه - الجوهره مساكن 67 رقم عقار:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 41154 برقم 20191113 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العدروس السيد عبده هويدا -  115

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

 الضواحى - خديجه السيده منطقه 108 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 41142 برقم 20191111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى محمد محمد الدين عز عبير -  116

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

 المناخ - الحريه مساكن 99 رقم عقار 22 بالشقه جرهح:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41199 برقم 20191124 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد حسن على سمر -  117

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

 الزهور أ14 منطقه اكتوبر شباب جمعيه 3 عمارة المسروق الدور 3 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 41121 برقم 20191106 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صيام السيد محمد عوض يسرى محمد -  118

 4 شقه - الحريه مساكن 93 عماره - الناخ:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن

 عن 41232 برقم 20191128 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى احمد محمود امال -  119

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

 المناخ - 12 رقم شقه - تعمير 2 منطقه  الموظفين مساكن 177 رقم عماره:  بجهة ،* ؛(والورادات

 ورشه عن 41236 برقم 20191128 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد محمد فتحى محمد -  120

 بورفؤاد - 121 ورشه - بورفؤاد حرفيين 6 بلوك:  بجهة ، لحام

 41165 برقم 20191117 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عبده السباعى محمد محمد -  121

 الدور- الزهور تعاونيات مساكن أ مدخل الواحه عماره - الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن

 3 رقم شقه - الخامس

 عن 41137 برقم 20191107 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشين الغريب محمد روؤف خالد -  122

 حجره -3 الدور - الحديدى الهادى عبد شارع سندس برج - الزهور:  بجهة ، لذلك  المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 3 شقه- 1

 عن 41213 برقم 20191125 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغاوى محمود الحسنين على جمال -  123

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

 الضواحى - القابوطى 2 رقم بلوك 71 رقم عقار 3 رقم محل:  بجهة ، وتصدير ؛*؛(والورادات

 تجاره عن 41152 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود السيد مسعد نسرين -  124

 المناخ - والورشه الجالء شارع 128 رقم عقار 1 رقم محل:  بجهة ، منزليه اجهزه غيار قطع

 عن 41160 برقم 20191114 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيشينى محمود حسن محمد -  125

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

 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، الغير او لنفسه والعوده الجمركيه الدائره من الفارغه الحاويات خروج وضمان والتصدير( والورادات

 المناخ - يوليو 23 شارع رمسيس برج 5 رقم عماره 33

 عن 41177 برقم 20191119 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطير ابراهيم احمد محمود نرمين -  126

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 واداوت واثاث وخامات معمره سلع و وميكانيكيه والكترونيه كهربائيه واجهزه وطبيه وزراعيه صناعيه)  وتوريدات ؛*؛(والورادات

 رياضيه ومنشأت مطاعم وتجهيزات رياضيه وادوات البناء ومواد وكيمائيه وطبيعيه غذائيه ومواد وعدد واجهزه وهندسيه مكتبيه

 - الثانى الدور - 2 رقم بالشقه حجره:  بجهة ،(  واالنترانت الكمبيوتر خدمات دون)  -(  حكوميه ومستلزمات حكوميه ومنشأه

 بورفؤاد - الجزائر شارع 133 مربع 78 رقم عماره

 تجاره عن 41230 برقم 20191127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغيطانى السيد عبده محمد -  127

 الزهور - 50 رقم محل - وفاكهه خضر الجديد الجمله سوق:  بجهة ، بالجمله والفاكهه الخضر

 االستيراد عن 41090 برقم 20191103 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد حامد عبده محمد -  128

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

 الزهور - وحده 5000 ال مساكن 25 رقم عماره - الثانى الدور - 11 رقم بالشقه 2 رقم حجره:  بجهة

 عن 41099 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معاطى العزيز عبد محمود الهام -  129

 الزهور - المناصره منطقه 115 رقم عماره 8 رقم شقه:  بجهة ، بالجمله الجاهزه المالبس لتجاره مكتب

 41107 برقم 20191105 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فويله معاطى العزيز عبد سعد محمد -  130

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

 الزهور_  المناصره قريه 9رقم عقار االرضى الدور 1رقم شقة:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 41151 برقم 20191113 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف فهمى هللا جبر عبير -  131

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

 العرب - الكويت حى مساكن 90 رقم عقار 16 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41164 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد الشربينى عبده محمود -  132

 3 رقم محل - والعجرودى رشدى مدن 3 رقم عماره - الشرق:  بجهة ، رجالى كوافير

 االستيراد عن 41203 برقم 20191124 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين احمد رجب سمر -  133

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

 بورفؤاد_  التعليميه الخدمات مساكن بحرى االيمان عمارة االرضى الدور 3بالشقه حجرة:  بجهة

 41223 برقم 20191126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى ابراهيم صبيح احمد السيد محمد -  134

 الضواحى_  الداخلى القنال تقسيم 6قطعه القمصان ابو برج عشر الحادى 3شقة:  بجهة ، ودهانات ديكورات عامه مقاوالت عن

 االستيراد عن 41139 برقم 20191111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم العراقى محمد منى -  135

 10 شقه - طالب ابى بن على مساكن 47 عقار - الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارت القوانين حدود فى

 عن 41189 برقم 20191120 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل عطوة يس فتحى محمد نهله -  136

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

 الزهور - 2رقم بالشقه حجره - العاص بن عمرو مساكن ب 1 رقم عقار:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 برقم 20191121 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان ابراهيم محمد عبده عاطف محمود -  137

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن 41195

 المناخ - واالمين كسرى شارع حماد برج الثامن الدور  14 بالشقة حجرة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 عن 41231 برقم 20191128 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعامى محمد صبح السيد فتحى -  138

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

 الضواحى - ورالن مشروع مبارك حى 8 عقار - السادس الدور - 22 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركائها السالم عبد على حسن عواطف -  1

 برقم 20191128 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 ، 41234

 المناخ - والجعفريه 100 شارع 119 رقم عماره 8 رقم بشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركائها الشاهد نصر كمال احسان -  2

 برقم 20191106 فى ،قيدت 8000.000   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) ستيراداال عن ، 41116

 الزهور_  الزهور تعاونيات اللوتس عماره 2رقم محل:  بجهة ،* ؛(والورادات الصادرات

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاه شهبو حسن زكى العربى السيد احمد -  3

 برقم 20191112 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 41144

 العرب - سعاده وحاره الشرقيه شارع 24 عماره - االرضى الدور - حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

   مالها ،رأس   المستعمله المالبس وتجاره الكهربائيه االجهزه توريدات  ،  شركة   وشركاه درغام محمود الصلى وحيد -  4

 محل:  بجهة ، المستعمله المالبس وتجاره الكهربائيه االجهزه توريدات عن ، 41146 برقم 20191112 فى ،قيدت 20000.000

 المناخ - زغلول سعد شارع والتعمير االسكان جهاز مساكن أ مدخل 262 رقم عماره 3 رقم

   مالها ،رأس   لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى التصدير   ،  شركة   وشريكتها المليجى محمد ابراهيم حنان -  5

 حجره:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى التصدير عن ، 41229 برقم 20191127 فى ،قيدت 100000.000

 الزهور - وحده 5000 ال مساكن 25 رقم عماره 18 رقم بالشقه

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاها احمد زيدان شكرى عبير -  6

 41123 برقم 20191107 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس*  ؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

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

 المناخ_  الحريه مساكن 168 ع 3 ش:  بجهة ،* ؛(والورادات

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركائها حموده احمد محمد عوض هللا منه -  7

 برقم 20191117 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 ، 41162

 الزهور - وحده 5000 ال مساكن 69 رقم عماره 6 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاه مراد عثمان احمد محمود -  8

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   المستعمله المالبس واستيراد ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 41175 برقم 20191119

 45 عقار - االخير الدور - 9 بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 زهورال - الخطاب بن عمر مساكن

   مالها ،رأس   رجالى حالقه صالون  ،  شركة   جوان محمود عبده محمد وشريكه عزام محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم -  9

 72 عماره - االرضى الدور - 3 محل:  بجهة ، رجالى حالقه صالون عن ، 41227 برقم 20191127 فى ،قيدت 10000.000

 العرب - واالسكندريه يوليو 23 شارع

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركائها محمد قاسم هاله -  10

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   المستعمله المالبس واستيراد ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد نع ، 41205 برقم 20191124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ب مدخل 1 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 الزهور - الزهور تعاونيات بورفؤاد شباب مساكن

 5000.000   مالها ،رأس   واالستيراد وشراء وبيع المستعمله الموبيليا تجارة  ،  شركة   وشركاه ابراهيم على محمد -  11

 الشيماء عماره 4 رقم محل:  بجهة ، واالستيراد وشراء وبيع المستعمله الموبيليا تجارة عن ، 41131 برقم 20191107 فى ،قيدت

 بورفؤاد_  الكهرباء شركه مساكن

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاه الرحمن عبد احمد محمد محمد -  12

 20191103 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 41097 برقم

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 45 رقم عماره 17 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على

 عن ، 41211 برقم 20191124 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   التصدير  ،  شركة   للتصدير وشريكهما الشوه -  13

 الزهور - الجيزه تعاونيات 1 مدخل حجازى سالمه عماره 13 رقم شقه:  بجهة ، التصدير

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاه الغضبان ابراهيم ابراهيم فتحى محمد -  14

 فى ،قيدت 12000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة امةالع بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 41220 برقم 20191126

 المناخ - اكتوبر 6 مساكن 44 رقم عماره - الثالث الدور - 14 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد   ،  شركة   وشركاه محمد مصطفى الرحمن عبد محمد -  15

 فى ،قيدت 5000.000   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 ، 41200 برقم 20191124

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 62 عقار 8 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تتعديال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   21259:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العنين ابو البيلى يونس على   - 1

 للوفاه شطب

 تم   20191103 تاريخ وفى ،   31496:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ريحان احمد سيد ماجد هشام مريهان   - 2

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   20555:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس محمد محمود سعاد   - 3

 للوفاه التجارى السجل شطب

 تم   20191103 تاريخ وفى ،   21481:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القادر عبد محمود عبده محمد القادر عبد   - 4

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   18084:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حشيش ابو مصطفى محمد ليلى   - 5

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   22822:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصاوى الفتاح عبد محمد شيماء   - 6

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   39644:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان عباس فهيم امل   - 7

 التجاره العتزال السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   10586:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحسرى الغريب جابر السيد   - 8

 للوفاه شطب

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   1326:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم على ابراهيم على   - 9

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   32106:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل محمد ماهر احمد   - 10

 التجاره العتزال السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   467:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العبد جابر ستالين ممدوح   - 11

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   36573:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم خميس ابراهيم مامون ماجى   - 12

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   37098:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شلبى محمد شلبى   - 13

 التجاره العتزال السجل

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   31746:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صفا محمد سليمان اشرف   - 14

 الشائن صاحب لوفاه شطب

 تم   20191113 تاريخ وفى ،   32640:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القطان محمد المهدى محمد اشرف   - 15

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   12345:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشناوى محمود العربى محمود   - 16

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

 تم   20191113 تاريخ وفى ،   34375:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد العزيز عبد حامد محسن وليد   - 17

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191119 ريختا وفى ،   40409:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والى محمد ابراهيم محمد احمد   - 18

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191119 تاريخ وفى ،   7694:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد محمد احمد   - 19

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   36206:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى محمد احمد احمد محمد   - 20

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   18032:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل حفنى مقلد محمد مروه   - 21

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 تم   20191120 تاريخ وفى ،   40246:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المصرى احمد الدسوقى ابراهيم ابراهيم   - 22

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   7791:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد الرحمن عبد احمد محمد   - 23

 للوفاه شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   18929:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المنزالوى محمد محمد عبده سعاد   - 24

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   18650:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد القوى عبد توفيق هنيه   - 25

 للوفاه شطب  السجل

 صدر  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   7980:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان احمد طه طه   - 26

 للوفاة التجارى السجل بشطب المحو امر

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   30223:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم يوسف محمد الجرايحى   - 27

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   17972:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خفاجه احمد السيد ايمن   - 28

 للوفاه التجارى السجل شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  5655 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلبى ابراهيم على احمد خالد -  1

  جنيه  51000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  11434 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى فؤاد سمير داليا -  2

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191106 ، تاريخ وفي  36131 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد الغنى عبد مصطفى غاده -  3

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

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  41109 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زغلف محمد بكر ابو ابراهيم احمد -  4

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

 المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  5950 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حلبيه المجيد عبد امين الغنى عبد محمد -  5

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

 المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  6822 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين كمال احمد السيد على السيد احمد -  6

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  40406 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح السيد سمير سمر -  7

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  31788 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفار حسن ابراهيم سناء -  8

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  35996 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المصرى حسن محمد العربى -  9

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  23350 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين ناصر حسين محمد طالل كريم -  10

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

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  28417 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطرابيلى حامد رافت احمد -  11

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

,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  33546 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان الداودى سليمان محمد -  12

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  33916 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدر احمد بدوى احمد -  13

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191120 ، تاريخ وفي  8337 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه حسن السيد محمد -  14

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  32005 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العال عبد محمد عطيه على عطيه -  15

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  9738 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد المغربى محسن محمد -  16

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  34429 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى يوسف الدين سعد احمد -  17

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  17696 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد احمد السيد ناديه -  18

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  4152 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدر حسن ابراهيم احمد -  19

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد حامد عبده محمد -  1

  الزهور - وحده 5000 ال مساكن 25 رقم عماره - الثانى الدور - 11 رقم بالشقه 2 رقم حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 19120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحالوى ابراهيم زكريا وائل -  2

 الزهور - رباح بن بالل مساكن ب 43 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سالم حسن انتصار -  3

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 25 عماره الثانى الدور 11 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الرحمن عبد شاذلى زينب -  4

  الضواحى - الحاويات برج - بروتكس ابراج 41 ع 203 ش حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معاطى العزيز عبد محمود الهام -  5

  الزهور - المناصره منطقه 115 رقم عماره 8 رقم شقه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 17721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد محمود محمد -  6

 بورفؤاد   على محمد ابراج 11 عماره 7 بالشقه حجره/   ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 12768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد احمد محمد -  7

 السارات غيار قطع بيع بنشاط الزهور - حرفيين منطقه أ 21 بلوك 16 رقم محل/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 12768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد احمد محمد -  8

 ***بورفؤاد حي -ب رقم مدخل الشرطة ضباط جمعية-3 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 12768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد احمد محمد -  9

  الزهور - حرفيين منطقه أ 21 بلوك 16 رقم محل  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوى زكى محمد سعاد -  10

 الشرق_  بابل شارع 26رقم عماره 1 رقم شقة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله معاطى العزيز عبد على غاده -  11

 9 رقم شقه - الخطاب بن عمر مساكن 154 رقم عماره - الزهور - الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 17078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر احمد احمد سمير -  12

 الزهور - المدينه شباب مساكن 1 عقار 30 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم حسان الرحيم عبد محمد تامر -  13

  الشرق - ورمسيس زغلول صفيه شارع 28 ع 4 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 41098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار العليم عبد حلمى محمد -  14

 3 محل - الكروان قريه سور الشرق - الشرق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حارس ابراهيم وفاء -  15

 الزهور_ الشمسيه الطاقة مساكن 43 عقار 9شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حسين السيد السيد اسماء -  16

 المناخ_  الحريه مساكن 93 عقار 4شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى الواحد عبد محمد عبير -  17

 17 بالشقه حجره - التعمير عمارات ج مدخل 262 عقار - الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيزو محمود طه زينب -  18

 الزهور_ وحده 5000ال مساكن 67عقار 3شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله معاطى العزيز عبد سعد محمد -  19

 الزهور_  المناصره قريه 9رقم عقار االرضى الدور 1رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  انالعنو تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواس احمد عيسى حنان -  20

 الزهور_ المروة مساكن 88رقم عمارة 5رقم بالشقة حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلف محمد بكر ابو ابراهيم احمد -  21

 7 محل - القديم دمياط موقف - النزهه ابراج 1 عماره - الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا محمد محمود مختار محمد -  22

  بورفؤاد - 17/11 شارع 11 رقم عماره - الرابع الدور - 11 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغيه على محمود محمد بسمه -  23

  الضواحى - القابوطى 11 بلوك 28 رقم عماره 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 26663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرقاوى فراج الحميد عبد وفاء -  24

_ العزيز وعبد المحله شارع الجزار غريب محمد ملك 26رقم بالعقار الثالث بالدور شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العرب

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 8744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرم ابراهيم على محمد -  25

  الضواحى قسم - بورتكس على محمد ابراج رابع دور 17 رقم عماره 15 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله محمود طه محمد يوسف -  26

  الزهور - المناصره قريه 117 رقم العقار - االرضى الدور - االرضى بالدور بالشقه 2 رقم حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معاطى العزيز عبد سعد احمد -  27

 1 رقم شقه - االرضى الدور - المناصره قريه -8 رقم عقار - الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم محمد نسرين -  28

 الشرق_  والمشرق زغلول سعد شارع 50رقم عقار الثانى الدور 3رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رطب السيد احمد السعيد صالح -  29

  الزهور - الخرجيين شباب مساكن 4 رقم عماره 10 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر محمد حامد حسن محمد -  30

 الزهور_ الجبل امل مساكن 8رقم عماره 12رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 41103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج حسان محمد السيد -  31

 الزهور_ المروه مساكن 94رقم عماره 6رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 41118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج مصطفى حسن العربى محمد -  32

  المناخ - تعمير 2 منطقه جده عماره 2 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 41120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصواف امين محمد ساره -  33

 13 رقم بالشقه حجره - الرابع الدور - بروتيكس مساكن على محمد ابراج 14 رقم عماره - الضواحى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 26208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجهالن السيد على احمد -  34

  بورسعيد المناخ حى - الكويت مساكن 18 رقم عماره 8 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 12473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحى عبد ابراهيم فراج سمير -  35

  الزهور - طالب ابى بن على مساكن 11 عقار علوى االول الدور 6 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 41119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى توفيق احمد مروه -  36

 8 شقه - تعمير 2 والتاميم جده شارع 12 عقار - المناخ ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 41122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق احمد عيد هدى -  37

  الزهور - النزهه ابراج 1 مدخل 2 رقم عماره 201 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 36131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الغنى عبد مصطفى غاده -  38

  بورسعيد الضواحى حى - الزهراء فاطمه منطقه الخرجيين شباب 558 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 41117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج حسن جبر فوزى حسن دعاء -  39

  المناخ - تعمير 2 منطقه 123 رقم عماره 12 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 41121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام السيد محمد عوض يسرى محمد -  40

 4 شقه - الحريه مساكن 93 عماره - الناخ ،:   الـتأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 41134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بنوان احمد محمود امال -  41

 الشرق_  والطور رمسيس شارع 34 عقار 18شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 41130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الداودى سليمان نمحاس -  42

 4 رقم بالشقه 1 رقم حجره - التانى الدور - والسواحل المنيا شارع 46 رقم عقار - المناخ ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 41133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سالم محمد حسن يحيى -  43

 6 محل - ورمسيس زغلول صفيه شارع 28 ع - الشرق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 41135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل محمد السيد هبه -  44

 الزهور_ الجيزه مساكن مدخأل حيان بن جابر عماره الرابع الدور 17 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 41136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمراز محمد السيد اميه -  45

 بورفؤاد_  بورفؤاد تعاونيات 241 قطعه الزراعيه المهن عماره 18محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 41126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرسول عبد صالح اللطيف عبد امنيه -  46

 الزهور_  الخطاب بن عمر مساكن 54 ع 7 ش حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 41129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حمدون محمد وفاء -  47

 الزهور_  الجوهرة مساكن 72 عقار 1شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 41137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين الغريب محمد روؤف خالد -  48

 3 شقه- 1 حجره -3 الدور - الحديدى الهادى عبد شارع سندس برج - الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 27386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد السيد محمود محمد -  49

 واسيوط الثالثيني شارع  رقم عماره االول بالدور بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 41127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرى عالم سرى زينب -  50

 503 رقم بالشقه حجره - الخامس الدور - صدقى محمود شارع 2 ماجستيك برج الشرق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 41128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى جمال طلعت بروفان -  51

 18 رقم شقه - الرابع الدور - الجيزه تعاونيات 1 مدخل عمان عماره -الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 41132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم مصطفى محمود منى -  52

 3 رقم شقه - الثالث الدور - والحميدى اسيوط شارع 31 رقم عماره -المناخ ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 41124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده جاد الشحات اسماء -  53

 12 بالشقه حجره - وحده5000 ال مساكن 187 عقار -الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 41140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير محمد الحميد عبد حسن بسمه -  54

  الزهور - الزهور تعاونيات االندلس عماره 24 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 41138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه توفيق جاد السيد ندى -  55

 12 رقم بالشقه حجره - الخطاب بن عمر 154 عماره - الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 41141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدميرى عوض محمد محاسن -  56

  المناخ - االلى الحاسب شرق 17 رقم عماره 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 21652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد الملك عبد الدبن صالح صوفيا -  57

  الضواحى - زمزم مساكن 66 عقار 1 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 41142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى محمد محمد الدين عز عبير -  58

  المناخ - الحريه مساكن 99 رقم عقار 22 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 41139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم العراقى محمد منى -  59

 10 شقه - طالب ابى بن على مساكن 47 عقار - الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 41143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ذهب ابو محمد ممدوح -  60

 15 رقم شقه - العزيز عبد بن عمر مساكن 117 رقم عماره - الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 9703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمخ الفتاح عبد محمد انصاف -  61

 بورفؤاد - عالم محبات ملك 12 الجزائر وحاليا سابقا 6 شارع  147 على 61/4 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 27689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجباس احمد محمد محمد احمد -  62

  بورسعيد - الزهور - الخطاب بن عمر 60 رقم عماره 9 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 31746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفا محمد سليمان اشرف -  63

 الزهور  اكتوبر شباب جمعيه 6 رقم عماره 5 رقم محل/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 31746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفا محمد سليمان اشرف -  64

 الزهور اكتوبر شباب جمعيه 6 رقم عماره 13 رقم محل/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 38072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى السيد ابراهيم محمد احمد -  65

  المناخ قسم الخليلى خان الجمارك برج 505 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 41149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجباس محمد السيد عفاف -  66

  المناخ - اكتوبر 6 مساكن 3 ع 13 ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 9703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمخ الفتاح عبد محمد انصاف -  67

 - عالم محبات ملك 12 الجزائر وحاليا سابقا 6 شارع  147 على 61/4 رقم محل/ الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تجميل ادوات تجاره بنشاط بورفؤاد

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 41148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى محمد محمد الدين عز وفاء -  68

  الضواحى - االسكان بنك مساكن 82 عقار 32 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 41147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب محمد حسين منى -  69

  الزهور - والتعمير االسكان لبنك التابعه 1328 مساكن أ 10 عقار 20 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 31746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفا محمد سليمان اشرف -  70

 الزهور اكتوبر شباب جمعيه 6 رقم عماره 13 رقم محل/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 41145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح النعيم عبد الهادى عبد زين -  71

  الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن 99 عماره 7 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 31746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صفا محمد سليمان اشرف -  72

 الزهور  اكتوبر شباب جمعيه 6 رقم عماره 5 رقم محل/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 41152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود السيد مسعد نسرين -  73

  المناخ - والورشه الجالء شارع 128 رقم عقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 41151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف فهمى هللا جبر عبير -  74

 العرب - الكويت حى مساكن 90 رقم عقار 16 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 41150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود القادر عبد انور -  75

  بورفؤاد - 234 مربع العدل وزاره مساكن 46 رقم محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 24466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برايا ابراهيم فاروق محمد مسعد -  76

  بورسعيد - لمناخا - اللنش مرسى مساكن 7 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 41154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدروس السيد عبده هويدا -  77

  الضواحى - خديجه السيده منطقه 108 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 41153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ارمانيوس اليمين ابو معزوز ماجد -  78

  الشرق - الجولف ارض 1 عقار 801 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 32904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عطيه جمال محمد -  79

  المناخ قسم والشرقيه المنيا شارع 35 عماره 2 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 41156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين ابراهيم ابراهيم حمدى -  80

 1 رقم محل - واسوان100 شارع - الحناوى برج - المناخ ،:   الـتأشير

 تم 20191114 تاريخ وفي 41159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى الهادى عبد الوهاب عبد الفتاح عبد اسالم -  81

 41 محل - الجديد السالم شياخه مصر نهضه االمل منطقه 7 عقار - الضواحى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 41160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيشينى محمود حسن محمد -  82

 المناخ - يوليو 23 شارع رمسيس برج 5 رقم عماره 33 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 4732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كراويه ابراهيم محمد رضا -  83

 بورفؤاد - الشاى مصنع مساكن المروه عماره 16و 13و 12و11 ارقام محالت/  لصبح العنوان لتعدي ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 41157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم البدرى محمد موسى اسراء -  84

 19 رقم بالشقه حجره- الرابع الدور - التكاليف منخفض مساكن 36 رقم عماره - بورفؤاد ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 41158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد السيد محمود السيد زهور -  85

 20 رقم شقه - القديم النصر مساكن 18 رقم عماره - الضواحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 41164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد الشربينى عبده محمود -  86

 3 رقم محل - والعجرودى رشدى مدن 3 رقم عماره - الشرق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 31788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار حسن ابراهيم سناء -  87

 المناخ - التاميم شارع مايو 15 مساكن 10و 9 محلين/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 41163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمود زغلول السيد دينا -  88

 المناخ - الحريه مساكن 172 عماره 23 شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 41165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبده السباعى محمد محمد -  89

 3 رقم شقه - الخامس الدور- الزهور تعاونيات مساكن أ مدخل الواحه عماره - الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 23350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين ناصر حسين محمد طالل كريم -  90

 الشرق - الجمهوريه شارع البريد مجمع االول الدور 13 مكتب/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 41161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجه السيد رجب جمال محمد -  91

 22 رقم بالشقه 1 رقم حجره - الخامس الدور- مبارك حى ج مدخل 2 رقم عماره- الضواحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 6904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغى محمد ابراهيم مجدى محمد -  92

 دمياط - الشناوى جمعه بدوى ناديه البرج عزبه طريق اول الشهابيه ثالث قسم/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  والمفروشات المراتب تجاره بنشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20191117 تاريخ وفي 6904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،====  الناغى معرض/  بجعله التجارى االسم تعديل -  93

 جمعه بدوى ناديه البرج عزبه طريق اول الشهابيه ثالث قسم/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  والمفروشات المراتب تجاره بنشاط دمياط - الشناوى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 28202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جدو محمد العربى السيد احمد -  94

 الضواحى - االسكان بنك 42 رقم عماره 6 الدور 31 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 41169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد عادل الرحمن عبد -  95

 3 رقم شقه - وحده5000ال مساكن123 عقار - الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 41167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برايه محمد السيد محمد مصطفى -  96

 الزهور_  النجليز جبانات خلف سمره ابو برج 23 عقار 2 بالشقة حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 41168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد فؤاد السيد احمد -  97

  15 رقم شقه - رباح بن بالل مساكن ب 20رقم عماره - الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 41173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد على احمد احمد اسراء -  98

 الزهور - المدينه شباب مساكن العرب المقاولون برج 14 عقار 22 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 41166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف طه محمد جمال هبه -  99

  الضواحى - زمزم مساكن 127 رقم عماره - الثالث الدور - 15 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 41174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد على احمد احمد هبه -  100

  المناخ - تعمير 2 منطقه 177 رقم عماره 12 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 41171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفضالى احمد توفيق السيد ياسمين -  101

 20 رقم بالشقه حجره - التكاليف منخفض طالب ابى بن على مساكن 42 رقم عماره - الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 41170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى محمد احمد ابراهيم على -  102

 29 محل - الزهور تعاونيات الثقافه بقصر العاملين جمعيه 2 عماره - الزهور ،   :الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 41172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد احمد عبده بالل -  103

  الزهور - ناصر جمعيه مساكن 2 رقم عماره 104 بشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 41180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمود التميمى لبنى -  104

 2 رقم محل - الجيزه شارع 80 رقم عقار - العرب ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 41176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبده على سعاد -  105

 الضواحى - الجديده االمل مساكن 87 عقار 85 محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 41177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطير ابراهيم احمد محمود نرمين -  106

  بورفؤاد - الجزائر شارع 133 مربع 78 رقم عماره - الثانى الدور - 2 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 41183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت الرحمن عبد محمد عواجه منى -  107

  الزهور - طالب ابى بن على مساكن أ 21 عقار 10 شقه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 20445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجناينى عبده عوض صفاء -  108

 الزهور - المروه مساكن 39 رقم عماره 11 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 41184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد على هللا عطا الحسينى -  109

 المناخ -16 رقم شقه - الحريه مساكن -65رقم عماره ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 41178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى هللا خلف على نجالء -  110

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 53 رقم عماره 16 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 41181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى على عباس محمد مدحت -  111

 2 رقم محل -مصر نهضه شارع 21 تقسيم المودة برج - العرب ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 41179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالمريد ابراهيم السيده -  112

 الزهور - A14 منطقه النشار جمعيه مشروع 75 قطعه الرابع الدور 2 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 41182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصواف امين احمد سمر -  113

  الشرق - الجولف ارض البنك مشروع 2 رقم عماره 801 رقم بالشقه 1 رقم حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 19827    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى السيد محمود فتحيه -  114

  بورسعيد - المناخ - الحريه مساكن 172 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 2860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درغام امين يحى محمد -  115

  سعيدبور - العرب - واالنصار القنال شهداء شارع 6 رقم عماره 6 رقم شقه/  لصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 41188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه ياسين فتحى محمد منى -  116

  المناخ - اكتوبر 6 مساكن 83 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 41190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغبى مصطفى ابراهيم عصام طارق -  117

 الزهور- 16 شقه - طالب ابى بن على مساكن 35 عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 41185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بانوب امين يحى شريف -  118

 بورفؤاد -30و 29 رقم  محليين - بكر ابو مساكن 2رقم عماره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 33546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الداودى سليمان محمد -  119

 المناخ - الحريه مساكن 1 عقار الرابع الدور 18 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 41187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد احمد محمد احمد شيماء -  120

  المناخ - اكتوبر 6 مساكن 17 رقم عماره 2 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 41191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيزه السيد رشاد محمد محمود -  121

 الزهور - المدينه شباب  أ/  14 منطقه 65 قطعه 11 محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 41192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مسعد حنفى حنفى الرحمن عبد -  122

  الزهور - الزهور تعاونيات 3 مدخل النهضه عماره 11 محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 41189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عطوة يس فتحى محمد نهله -  123

 الزهور - 2رقم بالشقه حجره - العاص بن عمرو مساكن ب 1 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 41186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجى محمود سعد عبده محمد -  124

 العرب -6 رقم بالشقه حجره - االول الدور - الكويت حى 45 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 41193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد احمد احمد على -  125

  بورفؤاد - والتفريغ الشحن مساكن مكه عماره - 3 الدور - 24 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 36615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولى عبد على حماده محمد رباب -  126

 النشاط بنفس الزهور تعاونيات 1 مدخل المعموره عماره 3 رقم شقه/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 30707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسعد محمد نعيمه -  127

  المناخ قسم - االلى الحاسب ابراج 39 عماره 3 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 41195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان ابراهيم محمد عبده عاطف محمود -  128

 المناخ - واالمين كسرى شارع حماد برج الثامن الدور  14 بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 36615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولى عبد على حماده محمد رباب -  129

 الزهور تعاونيات 1 مدخل المعموره عماره 3 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 41194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب على الغريب محمد نوره -  130

 الضواحى - القابوطى 2 رقم بلوك 71 رقم عماره الثالث الدور 3 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 41202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبده رشا -  131

 الضواحى - زمزم مساكن 49 رقم عماره - الرابع الدور 13 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 35258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمد السيد ايهاب عال -  132

 المناخ - اكتوبر 6 مساكن 14 رقم عماره العلوى الثانى الدور 6 رقم بالشقه حجره/   ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 36861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى محمد احمد احمد -  133

  الزهور تعاونيات اللوتس عماره 1 مدخل 1 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 41199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد حسن على سمر -  134

 الزهور أ14 منطقه اكتوبر شباب جمعيه 3 عمارة المسروق الدور 3 شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 41197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم ناصر الزهراء -  135

 بورفؤاد_  اكتوبر شباب جمعيه طابا عماره 44 محل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 19562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحراوى العال عبد اسماعيل يسرى -  136

 وغالل عطاره بنشاط الضواحى - النور مساكن 10 عماره 5 رقم محل/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 41198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النصر ابو محمد ابراهيم ياسر -  137

 \فؤاد بور - التكاليف منخفض مساكن 1 رقم عقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 19562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحراوى العال عبد اسماعيل يسرى -  138

 الضواحى - النور مساكن 10 عماره 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 19562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحراوى العال عبد اسماعيل يسرى -  139

 الضواحى حى 9 محل 1 عمارة - النور مشروع مساكن ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 41204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد السيد نجاح -  140

 الضواحى_  والنسيج الغزل مصنع بسور 19 و18 رقم محلين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 41201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد حسن على محمد -  141

 الزهور_  القديم دمياط موقف النزهة ابراج 10رقم عمارة 601رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 41196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد المرسى عبده محمد دعاء -  142

 الزهور_  الخريجين شباب 53رقم عماره 10رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 41203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين احمد رجب سمر -  143

 بورفؤاد_  التعليميه الخدمات مساكن بحرى االيمان عمارة االرضى الدور 3بالشقه حجرة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 41209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى احمد محمد محمد لمياء -  144

 المناخ - السادسه المنطقه مساكن 31 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 41213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغاوى محمود الحسنين على جمال -  145

 الضواحى - القابوطى 2 رقم بلوك 71 رقم عقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 4016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام شلبى عبده سمير -  146

 الضواحى - القابوطى 17 رقم بلوك 54 رقم قطعه 1 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 41207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنين عزيز ميالد ايرين -  147

  الزهور - النشار مسجد ج مشروع قبلى النشار ابراج - 9 الدور - 3 رقم شقه 1 رقم حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 41210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزت محمود عزيز طارق -  148

 الشرق - عطعوط والشهيد زغلول صفيه شارع 29 عقار 6 محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 41214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد العربى السيد على -  149

  الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 63 عماره 22 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 41212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرنوس مرسى احمد ايمان -  150

  الزهور - الزهور تعاونيات 2 مدخل اللوتس عماره 4 بالشقه غرفه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 41208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد حسانين محمود -  151

 الزهور_  الوليد بن خالد مساكن ب32رقم عمارة 20 رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 41206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريان محمد ابراهيم العربى ياسمين -  152

 بورفؤاد - 236 تعاونيات تقسيم ب مدخل والتفريغ الشحن عماره 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 21215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى  مصطفى على كمال -  153

  المناخ - الصفا شارع تعمير 2 منطقه 36 رقم عماره 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 41221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهبيم المنعم عبد عفاف -  154

 العرب - زغلول صفيه شارع عوايد 85 وتنظيم مدن 103 عقار علوى الخامس الدور 1 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 41216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض سليمان تغيان سمير -  155

 الضواحى - التصنيع مساكن 47 رقم عماره الرابع الدور 14 رقم شقه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 41223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى ابراهيم صبيح احمد السيد محمد -  156

 الضواحى_  الداخلى القنال تقسيم 6قطعه القمصان ابو برج عشر الحادى 3شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 41217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسيلى محمود عبده ممدوح يارا -  157

  الشرق - وسيزوستريس النهضه شارع 62 عقار - الثالث الدور - بالشقه حجره ،:   تأشيرالـ وصف

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 41218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى جمال طلعت مايفين -  158

 الزهور_  الجيزه تعاونيات 1 مدخل عمان عماره الرابع الدور 18رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 41222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الشرايحى احمد خالد -  159

 بورفؤاد - 71 رقم محل - الصديق بكر ابو مساكن 4 رقم عماره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 1140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل اليمين ابو بقطر ميخائيل -  160

 الثانى الدور 5 رقم شقه الوايلى سكة شارع 478 القبه حدائق القاهره/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 9785    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح الرازق عبد الرازق عبد عادل فريده -  161

  المناخ قسم االزهار عطفه شارع 15 عماره 2 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 41219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير السيد ممدوح احمد -  162

  الزهور - وحده 5000 ال مساكن 173 رقم عماره 21 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 41230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيطانى السيد عبده محمد -  163

  الزهور - 50 رقم محل - وفاكهه خضر الجديد الجمله سوق ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 12566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود يحيى ابراهيم كريمه -  164

  الزهور - الوليد بن خالد مساكن أ مدخل 95 عقار علوى الثالث الدور 9 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 41226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البناوى محمد محمود جيهان -  165

 ب 2 محل - االرضى الدور -231 قطعه أ مدخل المهندسين عماره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 41224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى احمد مسعد محمد -  166

  الضواحى - االسكان بنك مساكن 74 رقم عقار 13 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 28754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالى حسن احمد راندا -  167

 تجاره)  بنشاط بورسعيد - الضواحى - الزهراء مساكن -( 5) رقم بلوك -( 57) رقم محل/  بالعنوان اخر رئسى افتتاح ،:   الـتأشير

 ( سيارات غيار قطع

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 41225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجود عبد حسين الدين جمال -  168

  الضواحى - الزهراء فاطمه مساكن 127 عقار 2 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 41228    برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا مختار عوض الهام -  169

  الزهور - 16 رقم شقه - طالب ابى بن على مساكن 11 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 28754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالى حسن احمد راندا -  170

 بورسعيد - الضواحى - الزهراء مساكن -( 5) رقم بلوك -( 57) رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 28754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالى حسن احمد راندا -  171

 *المناخ حي -أكتوبر 6 مساكن - م 63رقم عمارة-6 رقم الشقة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 5485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البكرى محمد الناصر عبد جمال ابراهيم -  172

  العرب قسم االمل مساكن ج موقع 4 رقم عماره 15 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 41232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمود امال -  173

 المناخ - 12 رقم شقه - تعمير 2 منطقه  الموظفين مساكن 177 رقم عماره ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 22015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخاريطه محمد الوهاب عبد محمد فاطمه -  174

  بورفؤاد - االجتماعيه المهن عماره السابع الدور 4 بالشقه 1 حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 1513    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عيد محمد حسين اسالم -  175

  الزهور قسم - الجيزه تعاونيات 1 مدخل بغداد عماره 11 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 41235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل محمود على على احمد -  176

 المناخ - 15 رقم بالشقه حجره - الحريه مساكن 22 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 41233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله منصف احمد محمد -  177

  الزهور - 202 رقم شقه - الجوهره مساكن 67 رقم عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 41231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعامى محمد صبح السيد فتحى -  178

 الضواحى - النور مشروع مبارك حى 8 عقار - السادس الدور - 22 شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 41236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمد فتحى محمد -  179

 بورفؤاد - 121 ورشه - بورفؤاد حرفيين 6 بلوك ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 41237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد الحفيظ عبد محمد رافت -  180

  الزهور - 1 محل - الوليد بن خالد مساكن 64 عقار ،:   الـتأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 26208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجهالن السيد على احمد -  1

 مستورده بضائع كشك/  نشاط استبعاد

 وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 36131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الغنى عبد مصطفى غاده -  2

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد جديده سيارات كماليات بيع/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 41109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلف محمد بكر ابو ابراهيم احمد -  3

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 40406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد سمير سمر -  4

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) واالستيراد جاهزه مالبس تجاره/  ليصبح النشاط تعديل

 (والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 38072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى السيد ابراهيم محمد احمد -  5

 البناء مواد وتوريد العموميه المقاوالت/  النشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 36279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوطه غريب عبده حنان -  6

 فريش وعصائر بارده مشروبات وبيع تجهيز/  ليصبح النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 34711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى السيد سليمان السيد وائل -  7

 غذائيه مواد توريد/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 22198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبى عبد ابراهيم محمد سامح -  8

 بتروليه وخدمات البترول لشركات سيارات وتوريد العموميه المقاوالت/  نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 2860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درغام امين يحى محمد -  9

 بالقطاعى العمارة ولوازم والحدايد البويات فى االتجار/  نشاط استبعاد

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 3469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابي على الصديق زينب -  10

 سيارات تصليح ورشه/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 33546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الداودى سليمان محمد -  11

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 5923   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لإلستيراد العش صابر احمد -  12

 المفروشات تجاره/  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 30707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسعد محمد نعيمه -  13

 ماركت سوبر/  نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 36861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البغدادى محمد احمد احمد -  14

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 4016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام شلبى عبده سمير -  15

                                                                                                                              االسماك تجاره/  نشاط استبعاد

 جاهزه مالبس تجاره/  نشاط اضافه

 النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 9785   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لحصا الرازق عبد الرازق عبد عادل فريده -  16

 التصدير/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف, 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 4152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر حسن ابراهيم احمد -  17

 وصيانه الزراعه واعمال الغيار قطع وتركيب وتوريد الكهروميكانيكيه االعمال صيانه)  العامه والخدمات التصدير/  نشاط اضافه

 ( معداتها

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 40862   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب ابراهيم رجب اجالل -  18

 مستعمله ومواتير مستعمله سيارات غيار قطع استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 12566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود يحيى ابراهيم كريمه -  19

 حلويات كشك/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 17696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد السيد ناديه -  20

 غذائيه مواد بيع/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 5485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البكرى محمد الناصر عبد جمال ابراهيم -  21

 غذائيه مواد وتجاره بقاله/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 40882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان الحافظ عبد المعز عبد اسالم -  22

 مستعمله ومواتير مستعمله سيارات غيار قطع استيراد/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

 النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 22015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخاريطه محمد الوهاب عبد محمد فاطمه -  23

 زيت غيار/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 41128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى جمال طلعت بروفان -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 41233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله منصف احمد محمد -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 41147   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب محمد حسين منى -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 41207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنين عزيز ميالد ايرين -  4

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله محمود طه محمد يوسف -  5

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 41183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت الرحمن عبد محمد عواجه منى -  6

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 41127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرى عالم سرى زينب -  7

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 41189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل عطوة يس فتحى محمد نهله -  8

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 41171   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفضالى احمد توفيق السيد ياسمين -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 41210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزت محمود عزيز طارق -  10

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 41193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد احمد احمد على -  11

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد حامد عبده محمد -  12

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 41140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير محمد الحميد عبد حسن بسمه -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 41230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيطانى السيد عبده محمد -  14

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 41132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم مصطفى محمود منى -  15

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 41231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعامى محمد صبح السيد فتحى -  16

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 41236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمد فتحى محمد -  17

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 41180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمود التميمى لبنى -  18

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 41186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجى محمود سعد عبده محمد -  19

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 41221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهبيم المنعم عبد عفاف -  20

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الرحمن عبد شاذلى زينب -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 41232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمود امال -  22

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 41188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوه ياسين فتحى محمد منى -  23

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41099   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معاطى العزيز عبد محمود الهام -  24

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 41142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى محمد محمد الدين عز عبير -  25

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 41190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغبى مصطفى ابراهيم عصام طارق -  26

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 41178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى هللا خلف على نجالء -  27

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 41139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم العراقى محمد منى -  28

 خاص: التأشير

 تعديل تم20191114 تاريخ وفي 41159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى الهادى عبد الوهاب عبد الفتاح عبد اسالم -  29

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 41198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النصر ابو محمد ابراهيم ياسر -  30

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 41217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسيلى محمود عبده ممدوح يارا -  31

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 41165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبده السباعى محمد محمد -  32

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 41224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيونى احمد مسعد محمد -  33

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى الواحد عبد محمد عبير -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 12768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى محمد احمد محمد -  35

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 41196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد المرسى عبده محمد دعاء -  36

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 41177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطير ابراهيم احمد محمود نرمين -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج حسان محمد السيد -  38

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 41120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصواف امين محمد ساره -  39

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 41118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج مصطفى حسن العربى محمد -  40

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 41164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد الشربينى عبده محمود -  41

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 41209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى احمد محمد محمد لمياء -  42

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 41213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغاوى محمود الحسنين على جمال -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 41152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود السيد مسعد نسرين -  44

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 41166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف طه محمد جمال هبه -  45

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 41136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمراز محمد السيد اميه -  46

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغيه على محمود محمد بسمه -  47

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 41184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد على هللا عطا الحسينى -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 41119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى توفيق احمد مروه -  49

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 41226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البناوى محمد محمود جيهان -  50

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 41214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد العربى السيد على -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 41151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف فهمى هللا جبر عبير -  52

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 41167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برايه محمد السيد محمد مصطفى -  53

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 28754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشالى حسن احمد راندا -  54

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 41133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سالم محمد حسن يحيى -  55

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 41135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل محمد السيد هبه -  56

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 41194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب على يبالغر محمد نوره -  57

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 41182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصواف امين احمد سمر -  58

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 41228   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا مختار عوض الهام -  59

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيزو محمود طه زينب -  60

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 41150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود القادر عبد انور -  61

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 41179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالمريد ابراهيم السيده -  62

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 41148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى محمد محمد الدين عز وفاء -  63

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 41206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريان محمد ابراهيم العربى ياسمين -  64

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله معاطى العزيز عبد سعد محمد -  65

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 41202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عبده رشا -  66

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 41168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد فؤاد السيد احمد -  67

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواس احمد عيسى حنان -  68

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم حسان الرحيم عبد محمد تامر -  69

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 41225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجود عبد حسين الدين جمال -  70

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 41130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الداودى سليمان محاسن -  71

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 41160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيشينى محمود حسن محمد -  72

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 41153   برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، ارمانيوس اليمين ابو معزوز ماجد -  73

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 41216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض سليمان تغيان سمير -  74

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حارس ابراهيم وفاء -  75

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 41185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بانوب امين يحى شريف -  76

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41098   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار العليم عبد حلمى محمد -  77

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 36615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولى عبد على حماده محمد رباب -  78

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 41134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بنوان احمد محمود امال -  79

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 41197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم ناصر الزهراء -  80

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 41181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى على عباس محمد مدحت -  81

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 41117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج حسن جبر فوزى حسن دعاء -  82

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 41121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام السيد محمد عوض يسرى محمد -  83

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 41149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجباس محمد السيد عفاف -  84

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 41212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرنوس مرسى احمد ايمان -  85

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 41222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الشرايحى احمد خالد -  86

 خاص: التأشير

 وصف,  ةالشرك نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41091   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سالم حسن انتصار -  87

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 41129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حمدون محمد وفاء -  88

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 41195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان ابراهيم محمد عبده عاطف محمود -  89

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 41187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنعم عبد احمد محمد احمد شيماء -  90

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 41126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرسول عبد صالح اللطيف عبد امنيه -  91

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 41218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى جمال طلعت مايفين -  92

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 41163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمود زغلول السيد دينا -  93

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 41137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين الغريب محمد روؤف خالد -  94

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 41235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسل محمود على على احمد -  95

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 41204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد السيد نجاح -  96

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 41191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيزه السيد رشاد محمد محمود -  97

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 41192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مسعد حنفى حنفى الرحمن عبد -  98

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معاطى العزيز عبد سعد احمد -  99

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 41145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح النعيم عبد الهادى عبد زين -  100

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 41174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد على احمد احمد هبه -  101

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 41223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى ابراهيم صبيح احمد السيد محمد -  102

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوى زكى محمد سعاد -  103

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 41156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المزين ابراهيم ابراهيم حمدى -  104

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 41096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله معاطى العزيز عبد على غاده -  105

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 41143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ذهب ابو محمد ممدوح -  106

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 19562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحراوى العال عبد اسماعيل يسرى -  107

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان حسين السيد السيد اسماء -  108

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 41173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد على احمد احمد اسراء -  109

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 9703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمخ الفتاح عبد محمد انصاف -  110

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 41161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجه السيد رجب جمال محمد -  111

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 41208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد حسانين محمود -  112

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 41199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد حسن على سمر -  113

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 41122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق احمد عيد هدى -  114

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 21215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى  مصطفى على كمال -  115

 خاص: لتأشيرا وصف

 نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 41169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد عادل الرحمن عبد -  116

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 41154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدروس السيد عبده هويدا -  117

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلف محمد بكر ابو ابراهيم احمد -  118

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شطا محمد محمود مختار محمد -  119

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 41219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير السيد ممدوح احمد -  120

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 41124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده جاد الشحات اسماء -  121

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 41158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راشد السيد محمود السيد زهور -  122

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 41157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم البدرى محمد موسى اسراء -  123

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 41203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين احمد رجب سمر -  124

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 41172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد احمد عبده بالل -  125

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم محمد نسرين -  126

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رطب السيد احمد السعيد صالح -  127

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 41176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبده على سعاد -  128

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 41138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه توفيق جاد السيد ندى -  129

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 41237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد الحفيظ عبد محمد رافت -  130

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 41105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر محمد حامد حسن محمد -  131

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 41141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدميرى عوض محمد محاسن -  132

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 41201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد حسن على محمد -  133

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 41170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى محمد احمد ابراهيم على -  134

 خاص: التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 B FIT/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 17721 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  1

GYM 2 جيم فيت بي تو   

 اكتف برو/  التجاريه السمه اضافه: الى 41077 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  2

   العامه والتللمقا

   سمايل/ لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 15139 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  3

  الين بالك/  التجاريه السمه اضافه: الى 20893 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  4

BLACK LINE   

 سبورتس فور/  التجاريه السمه اضافه: الى 17721 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  5

SPORTS4   

 بودل/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 38072 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  6

   والتوريدات للمقاوالت العقاريه

   فهيد على حسن رحاب: الى 29428 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  7

  البسكوته/ تجاريه سمه اضافة: الى 40718 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  8

ALBASKOOTA   

   رؤيه/  التجاريه السمه اضافه: الى 34711 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191114:  تاريخ فى  ،  -  9

 جلوبال/  التجاريه السمه اضافه: الى 23350 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191117:  تاريخ فى  ،  -  10

   global custom service سيرفيس كوستوم

   ترافل ميزو/  التجاريه السمه اضافه: الى 36211 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الكاميليا/  التجاريه السمه تعديل: الى 11022 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  12

   العموميه والمقاوالت لالستيراد

 ماركت سوبر/  التجاريه السمه اضافه: الى 30707 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  13

   الصعيدى

 هانى/  ليصبح التجارى االسم تعديل: الى 16475 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191121:  تاريخ فى  ،  -  14

   يس عبده محمد

/   لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 36861 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191124:  تاريخ فى  ،  -  15

   للمقاوالت باور ايجيبت

   بقالوه مصطفى محمد جمالت: الى 40948 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191125:  تاريخ فى  ،  -  16

 جى بى/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 4152 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  17

   العامه والخدمات والتصدير واالستيراد للمقاوالت

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 12854   برقم    20191127:  تاريخ ،   مسعود عبده نجيب محمد احمد -  1

 13207   برقم    20191128:  تاريخ ،   التابعى محمود محمد مجدى -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   6266:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  احمد صالح احمد وهشام الشرقاوى السيد محمد عادل محمد   - 1

 وتصفيتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو تم   20191105

 تم   20191107 تاريخ وفى ،   3565:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها فراج الغريب محمد سميرة   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركة حل تم  السجل شطب/محو

   20191121 تاريخ وفى ،   22007:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكتها شادوفه مصطفى زغلول محمد مهفاط   - 3

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 4052، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حواتر مصطفى محمد محسن/  ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  1

  جنيه  7000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191119،   تاريخ

 رأس تعديل تم 20191119،   تاريخ وفي 4052، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حواتر مصطفى محمد يسري -  2

  جنيه  7000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 41072    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها الخربتلى على على رانيا -  1

 الزهور - الجوهره مساكن 59 رقم عماره 302 رقم بالشقه 2 رقم حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 4052    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه حواتر مصطفى محمد محسن/  ليصبح للشركه التجارى االسم تعديل -  2

 محمد ابراج مساكن 190 و 189 محلين/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي

 فؤاد بور - 47 و 46 عقار على

 تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 4052    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه حواتر مصطفى محمد يسري -  3

 فؤاد بور - 47 و 46 عقار على محمد ابراج مساكن 190 و 189 محلين/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20191124 تاريخ وفي 1554    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الكرداوى حامد محمد رمضان العربى -  4

 المناخ - االزهار عاطفه عوايد 15و وتنظيم مدن 15 عقار 1 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 37573    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الحديدى محمد عبده محمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  5

 القليوبيه شارع 2 رقم عمتاره 1 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191128

 واالستيرا المفروشات تجاره بنشاط العرب - المنتزه شياخه والبوصيرى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والتعدينيه الحجريه الخامات وتقطيع واستخراج والتنقيب البحث/  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشريكه فكرى محمد احمد -  1

 وااللمانيت والكوارتز والرخام الفوسفات وصخور التلك وصخور الزجاجى الرمل مثل وخالفه وطحن وخلط تعبئه من وتجهيزها

 تعديل تم20191112 تاريخ وفي 40860   برقم قيدها سبق  ، المحلى السوق فى والتوزيع التصدير بغرض اخرى خامات واى

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 وتقطيع واستخراج والتنقيب البحث/  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه فكرى محمد احمد/   ليصبح التجارى االسم تعديل -  2

 الفوسفات وصخور التلك وصخور الزجاجى الرمل مثل وخالفه وطحن وخلط تعبئه من وتجهيزها والتعدينيه الحجريه الخامات

 وفي 40860   برقم قيدها سبق  ، المحلى السوق فى والتوزيع التصدير بغرض اخرى خامات واى وااللمانيت والكوارتز والرخام

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ

   برقم قيدها سبق  ، المالحيه التوكيالت نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركائهم احمد محمود واسامه البيومى نصر سامح -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 39538

 وفي 39538   برقم قيدها سبق  ، المالحيه التوكيالت نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه الرحيم عبد البيومى نصر سامح -  4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 33197   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه حسن مرسى -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 33197   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه حسن مرسى -  2

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التجار االسم تعديل: الى 24010 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191105:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاها القطاوى على السيد محمد مها/  ليصبح

 مسعد محمد احمد هبه: الى 36980 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191112:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاها بيومى

 التجارى االسم تعديل: الى 40860 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة ةتوصي  20191112:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه فكرى محمد احمد/   ليصبح

 البيومى نصر سامح: الى 39538 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191118:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركائهم احمد محمود واسامه

 التجارى االسم تعديل: الى 4052 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191119:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاه حواتر مصطفى محمد محسن/  ليصبح للشركه

 التجارى االسم تعديل: الى 37573 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191119:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشركاه الحديدى محمد عبده محمد/  ليصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ً   مــنـفــردة التوقيع و اإلدارة حق وحدها لها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  الكراكتلى محمد ابراهيم ماجده -  1  الشركة عنً 

 8429   برقم    20191103:  تاريخ ، ؛*؛

ً   مــنـفــردة التوقيع و اإلدارة حق وحدها لها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفضل ابو عبده محمد نها -  2  ؛*؛ الشركة عنً 

 8429   برقم    20191103:  تاريخ ،

    20191103:  تاريخ ، موصيه شريكه الى صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  الكراكتلى محمد ابراهيم ماجده -  3

 8429   برقم

   برقم    20191103:  تاريخ ، موصيه شريكه الى صفتها تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  الفضل ابو عبده محمد نها -  4

8429 

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  القطاوى على السيد محمد مها -  5

 24010   برقم    20191105

    20191105:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  القطاوى على السيد محمد -  6

 24010   برقم

 24010   برقم    20191105:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القطاوى على السيد محمد مها -  7

 24010   برقم    20191105:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  القطاوى على السيد محمد -  8

 امام الشركه تمثيل منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح سيد احمد فكرى محمد احمد -  9

 محافظات بكافه لالحياء التابعه االجهزه وكافه للدوله التابعه التنفيذيه واالجهزه والوزارات والرسميه الحكوميه الجهات كافه

 االذنيه السندات كافه وبيع وتحويل وتوقيع الشركه غرض ضمن الداخله والمعامالت العقود وابرام اجراء ف والحق الجمهوريه

 والمهمات المواد جميع وشراء االجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات المشاركاتو العقود جميع واربرام والتجاريه

 40860   برقم    20191112:  تاريخ ، الجمارك مصلحه مع والتعامل والمنقوالت والبضائع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 امام الشركه تمثيل منفردا والتوقيع االداره حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح سيد احمد فكرى محمد احمد -  10

 محافظات بكافه لالحياء التابعه االجهزه وكافه للدوله التابعه التنفيذيه واالجهزه والوزارات والرسميه الحكوميه الجهات كافه

 االذنيه السندات كافه وبيع وتحويل وتوقيع الشركه غرض ضمن الداخله والمعامالت العقود وابرام اجراء ف والحق الجمهوريه

 والمهمات المواد جميع وشراء االجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشاركات العقود جميع واربرام والتجاريه

 40860   برقم    20191112:  تاريخ ، الجمارك مصلحه مع والتعامل والمنقوالت والبضائع

 والتعامل االجتماعيه للتأمينات العامه والهيئه والضرائب  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح سيد احمد فكرى محمد احمد -  11

 واصدار وااليداع والسحب(  ضمان خطابات - اعتمادات - جاريه حسابات)  انواعها بجميع الحسابات فتح ف البنوك جميع مع

 وشراء بيع فى بالتعامل وكذلك والمصرفيه البنكيه المعامالت وكافه الحسابات على واالطالع الودائع وصرف البنوك امام الشيكات

 فى الغير توكيل او تفويض حق وله والرهن االقتراض وكذلك العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع انواعه بكافه الثابته االصول

 40860   برقم    20191112:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل

 والتعامل االجتماعيه للتأمينات العامه والهيئه والضرائب  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح سيد احمد فكرى محمد احمد -  12

 واصدار وااليداع والسحب(  ضمان خطابات - اعتمادات - جاريه حسابات)  انواعها بجميع الحسابات فتح ف البنوك جميع مع

 وشراء بيع فى بالتعامل وكذلك والمصرفيه البنكيه المعامالت وكافه الحسابات على واالطالع الودائع وصرف البنوك امام الشيكات

 فى الغير توكيل او تفويض حق وله والرهن االقتراض وكذلك العقارى الشهر امام العقود على والتوقيع انواعه بكافه الثابته االصول

 40860   برقم    20191112:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل

    20191113:  تاريخ ، موصى شريك الي صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  بيومى مسعد محمد احمد هبه -  13

 36980   برقم

    20191113:  تاريخ ، موصى شريك الي صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  بيومى مسعد محمد احمد محمد -  14

 36980   برقم

    20191113:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  بيومى مسعد محمد احمد هبه -  15

 36980   برقم

:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االداره حق وحدها لها  شريك و مدير  بسيطة توصية  بيومى مسعد محمد احمد محمد -  16

 36980   برقم    20191113

ً   مــنـفــردة التوقيع و اإلدارة حق وحدها لها و -  شريك و مدير  بسيطة توصية  موافى السيد فتحى رضا -  17  الشركة عنً 

 3962   برقم    20191117:  تاريخ ، منفرده الشركه ممتلكات لكافه البيع حق ولها
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