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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 41622 برقم 25255212 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى محمود الملك عبد خالد -  1

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ - قيصر وحاره السواحل شارع 44 رقم عقار - الثالث الدور - 3 رقم حجره:  بجهة ، ؛*؛(اداتوالور

 مكتب عن 41640 برقم 25255254 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المصرى حسين الدين عالء كريم -  2

 رقم بالشقه حجره - االول الدور-  وبنما زغلول صفيه شارع امتداد 2 ستايل برج:  بجهة ،( سياحيه رحالت دون)  داخليه رحالت

4 

 تجاره عن 41603 برقم 25255250 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو احمد محمد مسعد نبيله -  3

 الجنوب - الجديد القابوطى - الحظائر منطقه - م105 مساحه 402 رقم حظيره:  بجهة ، ماشيه

 عن 41622 برقم 25255252 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوار  الحافظ عبد عالء محمد -  4

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 بورفؤاد - 1 مشروع ناصر جمعيه مساكن 2 عماره  - الرابع الدور - 6 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 41634 برقم 25255253 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى امبابى اسماعيل مصطفى محمود -  0

 الجنوب_  112 رقم القطعة على المقام الفرن 11 الكيلو:  بجهة ، الى فرن عن

 عن 41612 برقم 25255215 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنين ابو الودود عبد مجدى احمد -  6

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 ؛*؛(والورادات

 الشرق - وعكا كامل مصطفى شارع اللؤلؤه برج - الثالث الدور - 2 رقم بالمكتب حجره:  بجهة ، العموميه والمقاوالت

 االستيراد عن 41114 برقم 25255224 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم بدير هدى -  1

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا)

 23 رقم الشقه - وحده 0555 ال مساكن 152 رقم عماره - الزهور:  بجهة

 عن 41660 برقم 25255252 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدعدع الفتاح عبد محمود عمرو -  4

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 العرب - ظبى ابو شارع العزب ارض الصحه مساكن 16 عماره - علوى الثانى الدور - 0 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 تنظيم عن 41120 برقم 25255226 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمود سالمه شاهنده -  2

 - 3 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) واالستيراد معارض

 الزهور - الزهور تعاونيات 3 مدخل االقصر عماره - االرضى الدور

 تجاره عن 41121 برقم 25255221 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين كمال السيد احمد محمود -  15

 ، ؛*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) واالستيراد بالتجزئه والمنسوجات االقمشه

 الزهور -  الزهور تعاونيات 0 مدخل العبور عماره - ب رقم محل:  بجهة

 عن 41623 برقم 25255216 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد حسن عطيه وحيد اسالم -  11

 الزهور - الجيزه تعاونيات ياسر بن عمار عماره - 3 رقم محل:  بجهة ، وانترنت كمبيوتر خدمات

 غيار قطع تجارة عن 41112 برقم 25255224 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البلقا عبده عبده محمد -  12

 الزهور C/ 6 منطقة الجمارك نادى مدرجات اسفل االرضى الدور 14محل:  بجهة ، المستعملة السيارات
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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 41633 برقم 25255252 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتيوى ابراهيم البدرى السيد كريم -  13

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 العرب - تمليك السالم مساكن 114 رقم عماره 16 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41643 برقم 25255211 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف محمود سادات سادات ميرنا -  14

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - 4 رقم بالشقه حجره - وحده 0555ال مساكن 31 رقم عماره:  بجهة ،* ؛(والورادات

 عن 41645 برقم 25255254 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل احمد على حمدا سامح -  10

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 12 رقم شقه - الوليد بن خالد مساكن أ 14 رقم عمارة - الزهور:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41646 برقم 25255250 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البياع محمد محمود ابراهيم فاطمه -  16

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 العرب - الهالليه حاره جديده 15 عماره - االرضى الدور - شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 برقم 25255252 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين تاج مصطفى عوض مصطفى اسالم -  11

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد عن 41664

 15 شارع 053 وحده ب مدخل زغلول سعد برج - بورفؤاد:  بجهة ، المستعمله المالبس استيراد و ؛*؛(والورادات الصادرات

 3 بالشقه حجرة - الخامس الدور - رئيسى

 تجاره عن 41134 برقم 25255221 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبرونى مرسى مرسى ابراهيم -  14

 العرب - سعاده وحاره الدقهليه شارع تقاطع 12 رقم عقار محل:  بجهة ، داخليه مالبس

 41621 برقم 25255216 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السالم عبد عاطف محمد نعمات -  12

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 المناخ - االمين شارع 154 عقار - الرابع الدور - 4 شقه:  بجهة ، وجاهزه مستعمله مالبس واستيراد ؛*؛(والورادات

 تجاره عن 4554 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور السيد سعد محمد وفاء -  25

 الزهور - القديم دمياط موقف النزهه ابراج - 2 عماره - 2 محل:  بجهة ، المنزليه االدوات

 عن 41611 برقم 25255215 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود سليمان محمد محمد عادل -  21

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 11 رقم عماره - 13 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 تجاره عن 4554 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور السيد سعد محمد وفاء -  22

 ===== بورفؤاد قسم - 113 رقم شقة الثالث بالدور - الوليد بن خالد عمارة المالحات ارض:  بجهة ، المنزليه االدوات

 عن 41631 برقم 25255252 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحق عبد على وهبه وهبه مياده -  23

 المناخ - والبلديه االمين شارع الكرداوى ابراهيم ملك 1 رقم - 1 شقه:  بجهة ، مكتبيه توريدات

 مكتب عن 41601 برقم 25255250 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب ابراهيم صابر جبر محمد -  24

 المناخ - الحريه مساكن 46 رقم عماره - 11 رقم شقه:  بجهة ، بالجمله مدارس مستلزمات توريدات

 كافتيريا عن 20563 برقم 25255211 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى جبرائيل الوندى ناجى -  20

 الشرق - النهضه شارع على ال ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمطل عوائد 1 و وتنظيم مدن 33 عقار - االرضى الدور - محل:  بجهة ،

 كافتيريا عن 20563 برقم 25255211 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى جبرائيل الوندى ناجى -  26

 الزهور طالب ابى بن على مساكن 23 رقم عماره الشمسيه الطاقه 24 رقم بالشقه حجره:  بجهة ،

 ادوات تجاره عن 41626 برقم 25255252 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على بغدادى السيد زوزو -  21

 الزهور - طالب ابى بن على سوق محالت 111 رقم محل:  بجهة ، منزليه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 41624 برقم 25255252 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى احمد على عادل سمر -  24

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - اكتوبر شباب مساكن الدين محى زكريا عماره - 14 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 توريد عن 41602 برقم 25255250 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيسى احمد احمد محمد محمد -  22

 المناخ - اكتوبر 6 مساكن 15 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، الحكومى للقطاع الغذائيه المواد

 بيع عن 41112 برقم 25255223 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريان حسين الحليم عبد ابراهيم دنيا -  35

 العرب - االمل مساكن ب 4 عقار - 31 رقم محل:  بجهة ، والتحف الديكور مستلزمات

 توريد عن 41643 برقم 25255254 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السقا متولى احمد متولى رشا -  31

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن ب15 رقم عماره - 15 رقم شقه:  بجهة ، الجاهزه المالبس

 االستيراد عن 41151 برقم 25255212 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض احمد محمد احسان -  32

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا)

 العرب - الكويت حى مساكن 22 رقم عماره - 4 رقم محل:  بجهة ، وتجميل شعر وقص

 عن 41110 برقم 25255224 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان بسيونى محمد محمود سارة -  33

 الدور - النهضه و سالم صالح شارع 32 ب الروضه برج - الشرق:  بجهة ،(  سنتر بيوتى)  تجميل مركز و حريمى كوافير

 1 رقم الوحده - المسروق

 االستيراد عن 41604 برقم 25255256 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى سند عنتر ابراهيم -  34

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا)

 الزهور_  الزهور تعاونيات 1 مدخل المروة عمارة 24 ةشق:  بجهة

 عن 41614 برقم 25255215 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العصفورى الرحيم عبد يوسف حسين -  30

 بورفؤاد - الصديق بكر ابو مساكن ج مدخل 16 عماره 320 محل:  بجهة ،(  المستندات تصوير دون)   مكتبه

 41641 برقم 25255211 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصالحى البغدادى محمود شعبان حنان -  36

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 الزهور - الجبل ارض مساكن 24 رقم عماره - 14 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 41155 برقم 25255212 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته االفندى عبده محمد -  31

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا)

 الضواحى - الجديد السالم مساكن - 133 رقم عماره - 4 رقم شقه:  بجهة

 االستيراد عن 41625 برقم 25255213 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحيم حسن فاروق امنيه -  34

 ،* ؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا)

 المناخ - شقه - الدورالتاني- مالك وحاره كسري شارع 16 عقار:  بجهة

 االستيراد عن 41605 برقم 25255250 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم احمد زينب -  32

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا)

 الزهور - رباح بن بالل مساكن أ2 رقم عماره - اول دور - 0 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 41612 برقم 25255211 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزار عبدالحميد طلعت محمد محمد -  45

 الدقهليه - عيسى فتحى محمد وفقى محمد/  بملك االفغانى الدين جمال ش 14:  بجهة ، الورق لتحويل مصنع

 عن 41612 برقم 25255211 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجزار عبدالحميد طلعت محمد محمد -  41

 الجنوب - الصناعيه للتنميه العامه الهيئه بملك الرسوه جنوب - الصناعات مجمع 22 رقم مصنع:  بجهة ، الورق لتحويل مصنع

 توريد عن 41125 برقم 25255220 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغفار عبد يحى محمد زينب -  42

 الزهور - وحده 0555 ال مساكن 112 عماره - 14 بالشقه حجره:  بجهة ، طبيه واجهزه مستلزمات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 41115 برقم 25255223 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيات رجب محمد رجب محمد -  43

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ - السادسه المنطقه مساكن 21 رقم عماره - الرابع الدور - 6 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 برقم 25255224 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد محمد اللطيف عبد محمد عمرو -  44

 العرب - والجيزه التجارى شارع عوايد 13 وتنظيم مدن 11 رقم ملك - محل:  بجهة ، جاهزه مالبس تجاره عن 41113

 بيع عن 41623 برقم 25255252 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق ابو عوض السيد ساميه -  40

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) واالستيراد السيارات غيار قطع وتجاره

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 12 عمارع 1 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 االستيراد عن 41661 برقم 25255252 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز عيسى محمد ناديه -  46

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا)

 المناخ -اكتوبر 6 مساكن 11 عماره - 3 شقه:  بجهة

 عن 41611 برقم 25255215 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجا ابو ابراهيم عبده فتحى -  41

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 12 عقار - الرابع الدور - 11 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41642 برقم 25255211 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموجود عبد مصطفى السيد سلمى -  44

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن - 14 رقم عماره - 1 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 برقم 25255221 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود الرحيم عبد الرحمن عبد الدين عصام محمد -  42

 عقار - المناخ:  بجهة ، لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد عن 41132

 2 شقه - السادسه المنطقه 3 رقم

 عن 41135 برقم 25255221 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد ابراهيم محمد ممدوح -  05

 رقم عماره - 3 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 العرب - االمل مساكن د موقع - 1

 سوبر عن 41644 برقم 25255212 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اهلل عبد السميع عبد ابراهيم خليل -  01

 العرب - والمقدس االنصار شارع أ 31 عقار - 2 محل:  بجهة ، ماركت

 ورشه عن 6254 برقم 25255253 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد احمد محمد رمضان -  02

 الضواحى - الزهراء فاطمه حرفيين - أ/223 رقم محل:  بجهة ، نقل ومقطورات سيارات حداده

 ورشه عن 6254 برقم 25255253 فى قيد ، 055550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد احمد محمد رمضان -  03

 ***الضواحي حي-الخريجيين شباب الزهراء حرفيين منطقة-1 رقم محل:  بجهة ، نقل ومقطورات سيارات حداده

 عن 41122 برقم 25255221 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رمضان المنعم عبد صفاء -  04

 ب 112 عقار - الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 3 شقه - العزيز عبد بن عمر مساكن

 توريد مكتب عن 41621 برقم 25255252 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد على محمد -  00

 الزهور - وحده 0555 ال مساكن 153 عماره - 10 شقه:  بجهة ، مالبس

 عن 41601 برقم 25255256 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود بكرى السيد حجاج على -  06

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) واالستيراد مستعمله سيارات غيار قطع تجاره

 الجنوب - الدائرى الطريق قبلى الجديده الحظائر منطقه - 2 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 41662 برقم 25255252 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسريه احمد عبده محمد المجيد عبد -  01

 الزهور - الزهور حرفيين 1 عماره - 1 محل:  بجهة ، سيارات ميكانيكى

 عن 41615 برقم 25255215 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه محمد محمد محمود شرين -  04

 الجنوب - النورس قريه 235 رقم بالمنزل - 2 رقم شقه:  بجهة ، الجمركى التخليص

 عن 41111 برقم 25255223 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد حسن مسعد محمود مؤمن -  02

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 - الزهور تعاونيات 3 مدخل رمسيس عماره - 32 رقم بالشقه - 1 رقم حجره:  بجهة ، الغذائيه المواد وتوريد* ؛(والورادات

 الزهور

 عن 41114 برقم 25255224 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزه منصور الباز عمر ماجده -  65

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ_  ماهر واحمد سويف بنى شارع 21عقار 2محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41631 برقم 25255253 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف ابو محمود الدين عالء بانسيه -  61

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الضواحى_  بروتكس ابراج 14 عقار الجامعة برج 21 شقة 1 رقم حجرة:  بجهة ،* ؛(والورادات

 بجهة ، كافيه عن 41616 برقم 25255215 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االغا حسن على انتصار -  62

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 6 رقم عماره - 15 رقم محل: 

 عن 41602 برقم 25255256 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى ابراهيم ابراهيم محمد سامح -  63

 بورفؤاد_  التجديف بنادى للعاملين التعاونيه الجمعيه مساكن 234 مربع 12محل:  بجهة ، صيدلية

 برقم 25255213 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد الدين عز يوسف ابراهيم سلمى -  64

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد عن 41642

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 46 عماره 12 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 وطهى تجهيز عن 41645 برقم 25255211 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عنين ابراهيم السيد احمد -  60

 العرب - البحر طرح شارع اللوكس منطقه 6 رقم عماره - 13 رقم محل:  بجهة ، المأكوالت وبيع

 عن 41130 برقم 25255221 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد عوض حامد على بالل -  66

 رقم عماره - 1 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الجرابعه قريه 21

 كافيه عن 41614 برقم 25255211 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد احمد مصطفى احمد -  61

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) واالستيراد وتصدير

 المناخ - االلى الحاسب معهد شرق السالم مساكن 16 عقار 6 محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 41624 برقم 25255252 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان الداودى جالل حندق مصطفى -  64

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 المناخ - الكويت حى مساكن 16 رقم عماره - 3 رقم بالشقه - 2 رقم حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41646 برقم 25255212 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده الدسوقى السعيد مسعد محمد -  62

 العرب - الداخلى القنال مساكن 1 رقم عماره - 10 رقم محل:  بجهة ، وكافيه استيشن بالى

 االستيراد عن 41620 برقم 25255214 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز ابراهيم مسعد عائشه -  15

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا)

 الضواحى - النصر مساكن 1 رقم عماره 4 رقم شقه:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 41150 برقم 25255223 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرودى محمد محمد العربى -  11

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الضواحى - القابوطى مساكن 00 رقم عقار - 3 رقم محل:  بجهة ، جاهزه مالبس وتجاره ؛*؛(والورادات

 عن 15011 برقم 25255220 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم االربعين صبرى طارق -  12

 الجنوب - الرسوه جنوب 114 ال بمجمع 32 وحده - مصنع:  بجهة ، السيارات انذار اجهزه وتجميع لتصنيع مصنع

 مكتب عن 41124 برقم 25255220 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدين احمد احمد محمد امانى -  13

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ 156 رقم عماره - 3 رقم شقه:  بجهة ، جاهزه مالبس توريد

 عن 15011 برقم 25255220 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم االربعين صبرى طارق -  14

 المنعم عبد شارع عوايد 3 و وتنظيم مدن أ 4رقم بالعمارة-1 رقم محل:  بجهة ، السيارات انذار اجهزه وتجميع لتصنيع مصنع

 ***الشرق حي -والجمهورية

 عن 41133 برقم 25255221 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على المحسن عبد الفتوح ابو وليد -  10

 104 محل - 0 بلوك الحرفيين محالت - الضواحى:  بجهة ، سيارات سمكرى

 مكتب عن 41663 برقم 25255256 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب المتولي الداودى امينه -  16

 11 رقم شقه - الحريه مساكن 46 رقم عمارة - المناخ:  بجهة ، بالجمله مدارس مستلزمات توريدات

 بيع عن 2365 برقم 25255215 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد محمود مصطفى محمد -  11

 ***الشرق حي- البحر وطرح الظاهر شارع- 32رقم بالعقار علوى االول بالدور-2 رقم بالشقة مكتب:  بجهة ، مالبس

 بيع عن 2365 برقم 25255215 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد محمود مصطفى محمد -  14

 الشرق - ومختار زغلول سعد شارع دره برج االرضى الدور محل:  بجهة ، مالبس

 سوبر عن 41641 برقم 25255254 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزبى على احمد عصام امنيه -  12

 المناخ - 2 محل - االلى الحاسب ابراج 16 برج:  بجهة ، ماركت

 االستيراد عن 41644 برقم 25255250 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه حسن حسن على رنا -  45

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا)

 الضواحى - زمزم مساكن 42 عماره - الرابع الدور - 13 بالشقه حجره:  بجهة

 عن 41152 برقم 25255223 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح يوسف محمد مجدى احمد -  41

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) واالستيراد مستندات وتصوير مكتبه

 الضواحى - زمزم مساكن 2 رقم عماره - 4 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 عن 41111 برقم 25255224 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النقيب يوسف فوزى منصور محمد -  42

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 دور 1 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد المستعملة والمواتير السيارات غيار قطع واستيرااد ؛*؛(والورادات

 بورفؤاد_  اكتوبر شباب 3رقم عمارة ثانى

 عن 41632 برقم 25255252 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد السعيد مسعد مايسه -  43

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) واالستيراد جزاره

 الضواحى - النور مشروع 3 عماره - 3 محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 عن 41662 برقم 25255256 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد مختار عوض احمد -  44

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 4 رقم بالشقه حجرة - الرابع الدور - الجمهوريه و 2 البحر طرح شارع 14 رقم مدخل - الشرق:  هةبج ،* ؛(والورادات



 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 41662 برقم 25255256 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد مختار عوض احمد -  40

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 4 رقم بالشقه حجرة - الرابع الدور - الجمهوريه و 2 البحر طرح شارع 14 رقم مدخل - الشرق:  بجهة ،* ؛(والورادات

 41154 برقم 25255223 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرودى احمد العربى محمد محمد احمد -  46

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) واالستيراد بقاله عن

 - القابوطى منطقه 4 رقم بلوك 00 رقم عقار - 1 رقم محل:  بجهة ، المستعمله المالبس ؛واستيراد*؛(والورادات الصادرات

 الضواحى

 عن 41610 برقم 25255215 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قشطه يوسف ابراهيم السيد ماجده -  41

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ - السابعه المنطقه 1 مدخل 14 رقم عماره - 3 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41636 برقم 25255253 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد على حسن عبده احمد -  44

 الضواحى_  الخريجين شباب 01 عمارة 2 محل:  بجهة ، عطارة تجارة

 االستيراد عن 41665 برقم 25255256 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن طه فتحى مدحت -  42

( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا)

 الزهور تعاونيات 2 مدخل زمزم عماره 1 رقم شقه:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد

 عن 41126 برقم 25255226 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يونس ابراهيم انور نوره -  25

 حجره:  بجهة ، ؛والتصدير*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد مكتب

 العرب - والنادى الحديد مساكن 4 رقم عماره - 10 رقم بالشقه

 عن 41635 برقم 25255252 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباقى عبد السيد ابراهيم محمد محمد -  21

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن 02 عقار 14 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41644 برقم 25255254 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرويدى مصطفى فارس محمد -  22

 الزهور - 16 بالشقه حجره - وحده 0555 ال مساكن 12 رقم عماره:  بجهة ، بالجمله اسماك توريد مكتب

 المقاوالت عن 41116 برقم 25255224 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدران عبده بدران ممدوح -  23

 ماعدا) واالستيراد المدينه كردون وخارج داخل وتقسيمها وبيعها والوحدات االراضى شراء من العقارى واالستثمار العموميه

 برج - المسروق بالدور - 15 رقم المكتب:  بجهة ،* ؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة

 الشرق -  والجمهوريه ماهر احمد شارع القناه كالس هاى

 تمقاوال عن 41154 برقم 25255225 فى قيد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حتاته السيد السيد حامد انور -  24

 الزهور - وحده 0555ال مساكن 126 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، عامه

 عن 41153 برقم 25255212 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخياط حسين محمد احمد محمد -  20

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - وحده 0555 ال مساكن 126 رقم عماره - 16 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 بيع عن 41642 برقم 25255254 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد سعد محمد -  26

 6 محل - الوطنى الحزب مساكن 63 عمارة - بورفؤاد:  بجهة ، فاكهه و خضروات

 مكتب عن 41622 برقم 25255216 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه توفيق جاد السيد رضوى -  21

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 104 رقم عماره - 12 رقم شقه:  بجهة ، بالجمله الجاهزه المالبس لتجاره

 عن 41640 برقم 25255212 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العقبى السميع عبد حنيدق منى -  24

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ - الرابعه المنطقه 01 عقار - 1 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 41621 برقم 25255214 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسن خيرت محمد عادل -  22

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الجيزه مساكن 3 مدخل جده عماره 12 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 تجاره عن 41156 برقم 25255223 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سند محمد سند ابراهيم -  155

 الجنوب - البقر بحر - عزام شادر كوبرى امام 42 رقم عقار - 3 رقم محل:  بجهة ، بالجمله الطازجه االسماك

 عن 41624 برقم 25255212 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد احمد محمد عرفه محمد محمد -  151

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الجوهره مساكن 12 رقم عماره 353 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 مطعم عن 41642 برقم 25255250 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميد حميدان حماد حميد -  152

 الجنوب - البقر بحر - ناصر مشروع منطقه 3 رقم عقار - 1 رقم محل:  بجهة ، بحريه مأكوالت

 لغات مركز عن 41661 برقم 25255256 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهيرى انور انور يسرا -  153

 - الجولف ارض 2 ع ج مدخل 0 وحده:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد نت االنتر خدمات عدا فيما)   بشريه وتنميه

 الشرق

 عن 41124 برقم 25255221 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العطا ابو العطا ابو ابراهيم السيد -  154

 - بورفؤاد:  بجهة ، لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد و رجالى كوافير

 24 رقم محل - االولي المرحله - على محمد ابراج 0 رقم عمارة

 عن 41620 برقم 25255252 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم احمد الدسوقى رجب اسالم -  150

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 بورفؤاد -  قبلى وجه ابناء مساكن 1 رقم عماره - الثامن الدور - 4 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 توريدات عن 41626 برقم 25255214 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السيد محمود مدحت -  156

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) واالستيراد واغذيه طبيه ومستلزمات مصانع

 الفرسان برج 2 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، تجميل مستحضرات وتوريدات والتصدير( والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 الضواحى - الثانى الدور الداخلى القنال منطقه 14 رقم قطعه

 عن 41151 برقم 25255223 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحاس المتولى محمد محمد عبير -  151

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن ب21 عقار - الثالث الدور - 10 بالشقه - 1 حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 تجاره عن 41641 برقم 25255212 فى قيد ، 05550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمود احمد محمد منى -  154

 الزهور - الزهور تعاونيات 1 مدخل الفرات عماره - 1 رقم محل:  بجهة ، منجدين مستلزمات

 ورشه عن 41123 برقم 25255220 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد جالل السعيد -  152

 الضواحى - الخريجين شباب الزهراء فاطمه حرفيين - 352 محل:  بجهة ، موتوسيكالت ميكانيكا

 عن 41152 برقم 25255212 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخياط حسين محمد مختار محمد -  115

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 مجموعةال ماعدا) االستيراد

 الزهور - الزهور تعاونيات الواحه عماره - 4 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 41634 برقم 25255253 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العباسى على ابراهيم محمد -  111

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 بورفؤاد_ الوطنى الحسب مساكن 2 عمارة 3 بالشقة حجرة:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد* ؛(والورادات

 عن 41630 برقم 25255253 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى صقر محمد احمد ساره -  112

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ_  االولى المنطقة 04 عقار االخير الدور 4 بالشقة حجرة:  بجهة ،* ؛(والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 معمل عن 6444 برقم 25255226 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان محمد محمد محمد -  113

 بورفؤاد - السويس قناه بهيئه للعاملين التعاونيه الجمعيه مساكن 3 عماره - 21 محل:  بجهة ، االلبان لمنتجات

 معمل عن 6444 برقم 25255226 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان محمد محمد محمد -  114

 ==== بورفؤاد قسم -11 رقم محل العزيز عبد بن عمر ش السويس قناه بهيئة العاملين م 3 رقم عمارة:  بجهة ، االلبان لمنتجات

 االستيراد عن 41131 برقم 25255221 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه على فوزى ناديه -  110

 مساكن 121 رقم عمارة - الضواحى:  بجهة ، لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا)

 2 رقم شقه - الثالث الدور - الجديد السالم

 عن 41136 برقم 25255221 فى قيد ، 0555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كعكوره ابراهيم محمد عادل عادل -  116

 0 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ،* ؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور طالب ابى بن على مساكن 22 رقم عمارة

 عن 41122 برقم 25255220 فى قيد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشريف محمد العال عبد محمد السيد -  111

 الجنوب - الرضوان قريه 141 رقم منزل - 1 رقم محل:  بجهة ، البان بيع

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 25255250 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس   النقل خدمات  ،  شركة   وشريكه احمد المطلب عبد يوسف رشاد -  1

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 14 رقم عماره - 11 رقم شقه:  بجهة ، النقل خدمات عن ، 41641 برقم

  البحريه واالشغال واالعمال المعدات وتأجير بناء مواد وتوريدات مقاوالت  ،  شركة   وشريكه على السيد عباس عمرو -  2

 واالعمال المعدات وتأجير بناء مواد وتوريدات مقاوالت عن ، 41613 برقم 25255215 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس

 الزهور - الجيزه تعاونيات المأمون الخليفه عماره - 23 بالشقه - 1 حجره:  بجهة ، البحريه واالشغال

 فى ،قيدت 1055550555   مالها ،رأس   بالجمله سماكاال تجاره  ،  شركة   وشركاه عفيفى محمد احمد احمد محمد السيد -  3

 العرب - المتطور السمك سوق - جمله 25 رقم محل:  بجهة ، بالجمله االسماك تجاره عن ، 41600 برقم 25255250

 فى ،قيدت 1555550555   مالها ،رأس   عموميه مقاوالت  ،  شركة   وشريكه شمس حسين احمد حسين احمد -  4

 - دمياط شارع االمراء برج - السادس الدور 651 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، عموميه مقاوالت عن ، 41604 برقم 25255250

 الشرق

   مالها ،رأس   الجمله وتجاره الغير لدى والتغليف والتعبئه التصدير  ،  شركة   وشركاه هلهول محمد محمد شركه -  0

 حجره:  بجهة ، الجمله وتجاره الغير لدى والتغليف والتعبئه التصدير عن ، 41666 برقم 25255252 فى ،قيدت 005550555

 الدور  واالسلكيه السلكيه لالتصاالت القوميه بالهيئه للعاملين التعاونيه الجمعيه مساكن O  ه مدخل التليفونات عماره 1 رقم بالشقه

 بورفؤاد - االول

 للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) واالستيراد مقهى  ،  شركة   وشركاها الجندى محمد فاروق عبير -  6

 برقم 25255250 فى ،قيدت 05550555   مالها ،رأس*  ؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) واالستيراد مقهى عن ، 41606

 العرب_  العزب محكرى جمعيه االمارات شارع 24 عمارة 11 محل:  بجهة ،* ؛(والورادات الصادرات على

 للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاها قردش محمد المنعم عبد فاتن -  1

 برقم 25255212 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح



 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

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 41644

 الضواحى - مبارك حى أ مدخل 2 عماره 1 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 فى ،قيدت 155550555   مالها ،رأس   ورقيه منتجات توريدات مكتب  ،  شركة   وشريكه منصور يحى محمد احمد -  4

 - التعاونيات مساكن 3 مدخل الفرما عماره 2 رقم شقه:  بجهة ، ورقيه منتجات توريدات مكتب عن ، 41664 برقم 25255252

 الزهور

 طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد و الحدايد تجاره   ،  شركة   وشركاه محسن سعيد ابراهيم محمد -  2

 االستيراد و الحدايد تجاره عن ، 41121 برقم 25255220 فى ،قيدت 25550555   مالها ،رأس(     المنظمة واللوائح للقوانين

 الزهور - الحرفيين أ24 عماره 1 محل:  بجهة ،(    المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا)

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   25255254 تاريخ وفى ،   26034:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشريف محمود سادات سادات   - 1

 الشائن صاحب لوفاه السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   25255250 تاريخ وفى ،   33324:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اللطيف عبد محمد اللطيف عبد   - 2

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   25255250 تاريخ وفى ،   31561:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود طه احمد احمد اسراء   - 3

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255256 تاريخ وفى ،   1161:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرحات مصطفى عوض السيد   - 4

 الشأن صاحب لوفاة التجارى السجل شطب امر صدر

 شطب/محو تم   25255256 تاريخ وفى ،   32222:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحليم عبد محمد الرازق عبد بسام   - 0

 التاجر العتزال السجل محو امر صدر  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255256 تاريخ وفى ،   31462:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد اسماعيل طلبه فيقه   - 6

 التجاره العتزاله السجل شطب

 تم   25255256 تاريخ وفى ،   23132:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البردان محمد الرحمن عبد هاشم ام السيده   - 1

 الشأن صاحب لوفاة التجارى السجل بشطب المحو امر صدر  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255252 تاريخ وفى ،   12420:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحفنى مصطفى لطفى مجدى   - 4

 التجاره العتزاله السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   25255252 تاريخ وفى ،   21131:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جوده مشرقى اقالديوس رشدى   - 2

 التاجر لوفاة التاجارى السجل محو امر صدر  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   25255211 تاريخ وفى ،   34144:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبده االمام على فاطمه   - 15

 التجاره العتزال السجل شطب

 شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   2442:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النشار سلميان احمد حسن محمد   - 11

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255213 تاريخ وفى ،   32226:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عبده حسن جبر محمد   - 12

 التجاره العتزال السجل شطب

 شطب/محو تم   25255211 تاريخ وفى ،   14524:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العقبى محمد السميع عبد حنيدق   - 13

 للوفاه السجل شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   25255214 تاريخ وفى ،   31123:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد علي فتحي امال   - 14

 للوفاه السجل شطب

 شطب/محو تم   25255225 تاريخ وفى ،   21121:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شغنون صالح صالح محمود عادل   - 10

 للوفاه السجل شطب  السجل

 تم   25255223 تاريخ وفى ،   34211:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خميس عبداهلل الحمد ابو عادل محمد   - 16

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   25255224 تاريخ وفى ،   35064:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل السعيد محمد مسعد   - 11

 التجاره العتزال السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   25255226 تاريخ وفى ،   32134:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زهران محمد فهمى عيد   - 14

 للوفاه السجل شطب

 تم   25255226 تاريخ وفى ،   30616:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار اسماعيل اسماعيل اسماعيل محمود   - 12

 التجارة العتزال السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   25255226 تاريخ وفى ،   31560:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فراج اللطيف عبد محمد محمد   - 25

 التجاره العتزاله السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   25255226 تاريخ وفى ،   35405:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النقيب غريب احمد مياده   - 21

 التجارة العتزال السجل شطب

 شطب/محو تم   25255226 تاريخ وفى ،   11421:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجواد عبد ابراهيم محمد محمد   - 22

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   25255226 تاريخ وفى ،   30161:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفتاح عبد عثمان السيد محمد   - 23

 التجاره العتزاله السجل شطب  السجل

 تم   25255221 تاريخ وفى ،   34121:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى السيد الخالق عبد محمد عبير   - 24

 التجاره العتزال الشجل شطب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255252 ، تاريخ وفي  4220 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بركات عطيه عثمان السيد -  1

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25255252 ، تاريخ وفي  2324 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العشماوى عوضين محمد فخرى ابراهيم -  2

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255253 ، تاريخ وفي  41055 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج ابراهيم ابراهيم محمد -  3

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255254 ، تاريخ وفي  34052 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عتمان حسن السعيد ناصر -  4

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  25255254 ، تاريخ وفي  21121 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جوده محمد كامل محمد الرحمن عبد -  0

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255256 ، تاريخ وفي  41343 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد جوده فوزى وليد -  6

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255256 ، تاريخ وفي  36521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد رمضان محمد السيد -  1

  جنيه  1055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255256 ، تاريخ وفي  31250 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زارع محمود مصطفى عادل -  4

  جنيه  155550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255252 ، تاريخ وفي  31126 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معوض احمد عوض عبده شيرين -  2

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255252 ، تاريخ وفي  45122 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمار سليمان محمد محمد محمد -  15

  جنيه  215550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255252 ، تاريخ وفي  45423 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بكر ابو محمد برهوم الرحمن عبد -  11

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255252 ، تاريخ وفي  1101 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البواب يوسف محمد خالد -  12

  جنيه  205555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25255252 ، تاريخ وفي  34511 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المقصود عبد الحميد عبد سامى محمد -  13

  جنيه  15555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  25255215 ، تاريخ وفي  31445 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هالل السيد الفتاح عبد محمد خالد -  14

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255211 ، تاريخ وفي  41264 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد حسن فوزى محمد -  10

  جنيه  055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  25255212 ، تاريخ وفي  1132 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السعود ابو الشربينى محمد عيد محمود -  16

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم  25255212 ، تاريخ وفي  1132 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السعود ابو محمد الشربينى عيد محمود -  11

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255212 ، تاريخ وفي  45214 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلبى شلبى عبده خيريه -  14

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255213 ، تاريخ وفي  25213 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قوطه احمد احمد سحر -  12

  جنيه  155555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255213 ، تاريخ وفي  33421 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جاد ابو احمد سالم حسن محمد -  25

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255211 ، تاريخ وفي  31102 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفتاح عبد كامل مختار ايمان -  21

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255214 ، تاريخ وفي  36025 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان حسن محمد وائل -  22

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255214 ، تاريخ وفي  13332 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعطى عبد محمد الشحات احمد -  23

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255212 ، تاريخ وفي  33613 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هالل فتحى هانى والء -  24

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255212 ، تاريخ وفي  36605 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمدين محمود الواحد عبد احمد -  20

  جنيه  1055550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255212 ، تاريخ وفي  24436 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المنسى احمد احمد ابراهيم محمد -  26

  جنيه  2555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  25255225 ، تاريخ وفي  41065 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد الرحمن عبد سعد بكرى محمد -  21

  جنيه  1555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  31360 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المر محمود محمد السيد -  24

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  10364 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  داود اسماعيل السيد محمد سليمان -  22

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  10364 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  داود اسماعيل السيد محمد سليمان -  35

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  11442 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفقيرى محمد حلمى زكريا على -  31

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 ، تاريخ وفي  11442 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتصدير لالستيراد زكريا على/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  32

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  25255223

،  المال رأس تعديل تم  25255223 ، تاريخ وفي  4513 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السيد محمد الرحيم عبد -  33

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255224 ، تاريخ وفي  41156 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سند محمد سند ابراهيم -  34

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255224 ، تاريخ وفي  41156 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سند محمد سند ابراهيم -  30

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255224 ، تاريخ وفي  41631 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحق عبد على وهبه وهبه مياده -  36

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 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

،  المال رأس تعديل تم  25255224 ، تاريخ وفي  33642 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفطايرى محمد المنعم عبد محمد -  31

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  25255220 ، تاريخ وفي  31614 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السيد محمود حسن محمد -  34

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  25255220 ، تاريخ وفي  32221 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  همام محمد احمد اسامه -  32

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  25255226 ، تاريخ وفي  41042 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ليله ابو محمد محمود ابراهيم -  45

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  25255226 ، تاريخ وفي  34150 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمه ابو ربيع محمد ابراهيم كريم -  41

  جنيه  0555550555، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد على محمد -  1

  الزهور - وحده 0555 ال مساكن 153 عماره - 10 شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد السعيد مسعد مايسه -  2

  الضواحى - النور مشروع 3 عماره - 3 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق ابو عوض السيد ساميه -  3

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 12 عمارع 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى احمد على عادل سمر -  4

  الزهور - اكتوبر شباب مساكن الدين محى زكريا عماره - 14 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 23113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاج محمود حسن ماجده -  0

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 32 عماره 0 بالشقه 1 حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 14155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولى عبد ابراهيم محمد محمد -  6

 الضواحى - الصفا مساكن 15 رقم عماره 11 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 14323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن اهلل عبد فوزيه -  1

  الزهور قسم - الوليد بن خالد مساكن  أ 43 رقم عماره - 13 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على بغدادى السيد زوزو -  4

 الزهور - طالب ابى بن على سوق محالت 111 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 3612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحواوشى مصطفى شلبى محمد عالء -  2

 حي -الزهور تعاونيات - A14 منطقة التجارة كلية عمارة-6 رقم محل/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 مقر وجود لعدم* الزهور

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد السيد ابراهيم محمد محمد -  15

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن 02 عقار 14 بالشقه حجره ،:   الـتأشير 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

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 31110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروضي حسن الرفاعي احمد محمد -  11

  الزهور قسم - الحرفيين منطقه 12 رقم عماره 1 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 3612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحواوشى مصطفى شلبى محمد عالء -  12

 الزهور حي -الزهور تعاونيات - A14 منطقة التجارة كلية عمارة-6 رقم محل/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 مقر وجود لعدم

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 22541    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد عبده محمود شيرين -  13

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 11 رقم عماره 16 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 22612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم الحميد عبد المنعم عبد مرفت -  14

  الزهور - الزلط - الخطاب بن عمر مساكن أ 33 عماره - 15 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم احمد الدسوقى رجب اسالم -  10

  بورفؤاد -  قبلى وجه ابناء مساكن 1 رقم عماره - الثامن الدور - 4 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوار  الحافظ عبد عالء محمد -  16

  بورفؤاد - 1 مشروع ناصر جمعيه مساكن 2 عماره  - الرابع الدور - 6 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 26630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى احمد محمود محمد -  11

 الزهور - الجبل امل مساكن 0 رقم عماره 10 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق عبد على وهبه وهبه مياده -  14

 المناخ - والبلديه االمين شارع الكرداوى ابراهيم ملك 1 رقم - 1 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 36351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحداد التابعى السيد ماجده -  12

 العرب - والحميدى الغورى شارع عوايد 40 وتنظيم مدن 23 عماره الثانى بالدور 2 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 22641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا ابراهيم محمد عادل اسراء -  25

 بورفؤاد تعاونيات االولى ناصر عماره ب مدخل الثانى الدور 3 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوى ابراهيم البدرى السيد كريم -  21

 العرب - تمليك السالم مساكن 114 رقم عماره 16 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 21343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشى احمد محمد على احمد -  22

 الزهور - اكتوبر شباب ابراج نجيب محمد عماره 4 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الداودى جالل حندق مصطفى -  23

  المناخ - الكويت حى مساكن 16 رقم عماره - 3 رقم بالشقه - 2 رقم حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 23422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزالط بكر بكر حمدينه -  24

  الزهور - طالب ابى بن على الشمسيه الطاقه مساكن - 60 عماره - 21 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 41636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد على حسن عبده احمد -  20

 الضواحى_  الخريجين شباب 01 عمارة 2 محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 41631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابو محمود الدين عالء بانسيه -  26

 الضواحى_  بروتكس ابراج 14 عقار الجامعة برج 21 شقة 1 رقم حجرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 24121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص السيد احمد حسين محمد -  21

  الزهور - عفان بن عثمان مساكن - الرابع الدور - 10 عقار - 14 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 4035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى ابراهيم مسعد محمد محمد -  24

 المناخ - والصادق العدل شارع 16 رقم عماره الرابع الدور 4 رقم شقه/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 2614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فياض احمد محمد محمد -  22

  الزهور تعاونيات 21 مدخل رباح بن بالل 2 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 6254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد احمد محمد رمضان -  35

 حداده ورشه/  بنشاط - الضواحى - الزهراء فاطمه حرفيين - أ/223 رقم محل/  بالعنوان الكائن اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

  نقل ومقطورات سيارات

،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 41630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى صقر محمد احمد ساره -  31

 المناخ_  االولى المنطقة 04 عقار االخير الدور 4 بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 2332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،============ خليفه خليل محمد هانم -  32

  الضواحى - مبارك مساكن 1 عماره - االول الدور - 3 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 41634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى على ابراهيم محمد -  33

 بورفؤاد_ الوطنى الحسب مساكن 2 عمارة 3 بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 6254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد احمد محمد رمضان -  34

  الضواحى - الزهراء فاطمه حرفيين - أ/223 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 6254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد احمد محمد رمضان -  30

 ***الضواحي حي-الخريجيين شباب الزهراء حرفيين منطقة-1 رقم محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 13322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد اهلل عبد الرجال عبد ابراهيم -  36

  المناخ قسم - تمليك السالم مساكن - 41 رقم عماره - 1 رقم بالشقه غرفه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 26261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغزاوى توفيق احمد قدريه -  31

  الضواحى - الجديد االمل مساكن 31 عقار - 3 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 25142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعيو حسين على فتحية -  34

  الشرق - والجمهوريه ماهر احمد شارع القناه لؤلؤه برج - السابع الدور - 0 بالشقه حجره/   ليصبح العنوان تعديل ، :  الـتأشير

 تعديل تم 25255253 تاريخ وفي 41634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى امبابى اسماعيل مصطفى محمود -  32

 الجنوب_  112 رقم القطعة على المقام الفرن 11 الكيلو ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 26226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اهلل عبد محمود العربى -  45

 المناخ قسم العزب ارض الجعفريه امتداد 114 رقم عقار 6 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 20222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البكرى محمد على يسرى هانم -  41

 الزهور قسم عفان بن عثمان مساكن 65 رقم عمارة 12 رقم بالشقه 1 رقم حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 26634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى احمد محمود خضر -  42

 الزهور قسم الخطاب بن عمر مساكن 14 رقم عمارة 2 رقم بالشقه حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 11214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه على الوهاب عبد فريد هبه -  43

  المناخ - والشرقاوى الشرقيه شارع 64 بالعقار  1 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 41644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرويدى مصطفى فارس محمد -  44

  الزهور - 16 بالشقه حجره - وحده 0555 ال مساكن 12 رقم عماره ،:   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 25255254 تاريخ وفي 41640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى حسين الدين عالء كريم -  40

 4 رقم بالشقه حجره - االول الدور-  وبنما زغلول صفيه شارع امتداد 2 ستايل برج ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 11244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير سالم احمد عادل رامى -  46

  الضواحى - مبارك حى االسراء مساكن 31 عماره - 2 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 21402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده حسن حسين حسن شاديه -  41

  الزهور قسم الزهور تعاونيات مساكن أ 43 رقم االقصى عماره 11 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 11104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز محمد محمد الناصر عبد جمال -  44

  الشرق - الشرطه ابراج 2 عماره - 41 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 41642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد سعد محمد -  42

 6 محل - الوطنى الحزب مساكن 63 عمارة - بورفؤاد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 22334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحيم عبد العربى السيد راندا -  05

 المناخ - الجديده الحريه مساكن 23 عمارة 25 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 1401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر أحمد أحمد حبيبه -  01

  الزهور - طالب ابى بن على مساكن الرابع أالدور45 عماره 12 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 4444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى حسن احمد هبه -  02

 الزهور تعاونيات  1 مدخل لقمان بن عمارة 10 بالشقه حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 41641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبى على احمد عصام امنيه -  03

  المناخ - 2 محل - االلى الحاسب ابراج 16 برج ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 12414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا على على امانى -  04

 الشرق - شوقى احمد و عكا شارع 13 عمارة الخامس الدور 2 بالشقه حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 22261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل عثمان السيد فاطمه -  00

  الضواحى -القابوطي تطوير مشروع 11 بلوك 41 قطعه  االول الدور 1 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 41645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد على احمد سامح -  06

 12 رقم شقه - الوليد بن خالد مساكن أ 14 رقم عمارة - الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 0546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد السيد ياسر -  01

 العرب - الغورى و البلديه شارع عوايد 00 عقار االول بالدور 1 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255254 تاريخ وفي 41643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا متولى احمد متولى رشا -  04

  الزهور - الوليد بن خالد مساكن ب15 رقم عماره - 15 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 15326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العال عبد محمد احمد -  02

  الضواحى - أ 25 منطقه الخريجين شباب مساكن 24 رقم عماره الثالث الدور 0 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 21344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنسى محمد ماهر بشرى -  65

 الزهور - الحرفيين منطقه 14 رقم عماره علوى 4 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 41603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو احمد محمد مسعد نبيله -  61

  الجنوب - الجديد القابوطى - الحظائر منطقه - م105 مساحه 402 رقم حظيره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 41642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد حميدان حماد حميد -  62

  الجنوب - البقر بحر - ناصر مشروع منطقه 3 رقم عقار - 1 رقم محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 20265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم محمود محمد النبى عبد شوقى السيد -  63

 قسم - الخطاب بن عمر مساكن 10 رقم عماره - 11 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  الزهور

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 41605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم احمد زينب -  64

  الزهور - رباح بن بالل مساكن أ2 رقم عماره - اول دور - 0 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 1521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد صالح مصطفى حسن -  60

  المناخ - الخليلى خان ابراج 24/22 عقار - 15 محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 41601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب ابراهيم صابر جبر محمد -  66

  المناخ - الحريه مساكن 46 رقم عماره - 11 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 11501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قابيل محمد رمضان على رشا -  61

  الضواحى قسم - االسكان بنك مساكن 10 رقم عماره - 33 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 41602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسى احمد احمد محمد محمد -  64

 المناخ - اكتوبر 6 مساكن 15 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 4000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه  عبدالوهاب  حازم -  62

 المناخ - العدل وحاره اسوان شارع 23 عقار 2 محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 23133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقيب الحليم عبد السميع عبد زينب -  15

  الزهور قسم - الوليد بن خالد مساكن أ 31 رقم عماره - 2 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 21114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خاطر اهلل عبد جالل حسن -  11

  الضواحى قسم - الزهراء فاطمه مساكن 22 رقم عماره - 11 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 4000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفي وهبه الوهاب عبد حازم/  ليصبح التجاري االسم تعديل -  12

 - العدل وحاره اسوان شارع 23 عقار 2 محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255250

  المناخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 4000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واالستيراد للتجارة وهبه -  13

  المناخ - العدل وحاره اسوان شارع 23 عقار 2 محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل مت 25255250 تاريخ وفي 41646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع محمد محمود ابراهيم فاطمه -  14

 العرب - الهالليه حاره جديده 15 عماره - االرضى الدور - شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 41644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه حسن حسن على رنا -  10

  الضواحى - زمزم مساكن 42 عماره - الرابع الدور - 13 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255250 تاريخ وفي 1521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد صالح مصطفى حسن -  16

 ف االستيراد/  بنشاط - المناخ - الخليلى خان لبراج 24/22 عقار - 15 محل/  بالعنوان الكائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 21231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود على خالد -  11

 الزهور - تعاونيات  3 مدخل النصر عماره 2 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 41665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن طه فتحى مدحت -  14

 الزهور تعاونيات 2 مدخل زمزم عماره 1 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 16163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو محمد سمير عبير -  12

 العرب - والبحرين العقاد عباس شارع قبليه 22 عقار االول الدور 1 بالشقه حجره/  بجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 21602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد الملك عبد الدبن صالح صوفيا -  45

 الضواحى_  الجديد السالم مساكن 130 عمارة اول دور 1 بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 41661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى انور انور يسرا -  41

 الشرق - الجولف ارض 2 ع ج مدخل 0 وحده ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 41663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب المتولي الداودى امينه -  42

  11 رقم شقه - الحريه مساكن 46 رقم عمارة - المناخ ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 21142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشطوى محمد السعيد ممدوح ساميه -  43

 الزهور - قبضايا مساكن أ مدخل 13 رقم عماره 13 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 41604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى سند عنتر ابراهيم -  44

 الزهور_  الزهور تعاونيات 1 مدخل المروة عمارة 24 شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 24426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد قاسم محمد حنان -  40

  الزهور قسم - قبضايا مساكن ب مدخل 4 رقم عماره - 4 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 24000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر حمدى احمد محمد -  46

 الزهور - الوليد بن خالد منطقه أ مدخل 41 رقم عماره 13 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 12362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمام صابر بديع رسميه -  41

 الزهور تعاونيات 1 مدخل االمل عماره 2 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 41602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى ابراهيم ابراهيم محمد سامح -  44

 بورفؤاد_  التجديف بنادى للعاملين التعاونيه الجمعيه مساكن 234 مربع 12محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 14313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جربوع محمد محمد محمد محمود -  42

 الزهور - الجرابعه منطقه 42 رقم عماره 2 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 23501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجدى احمد المنعم عبد حازم -  25

 الزهور - رباح بن بالل مساكن أ 44 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 14333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هويدى محمود عرفة نهى -  21

  الضواحى قسم - القابوطى - 6 رقم بلوك 44 رقم  عماره - 3 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 41601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود بكرى السيد حجاج على -  22

  الجنوب - الدائرى الطريق قبلى الجديده الحظائر منطقه - 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255256 تاريخ وفي 41662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد مختار عوض احمد -  23

 4 رقم بالشقه حجرة - الرابع الدور - الجمهوريه و 2 البحر طرح شارع 14 رقم مدخل - الشرق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 26644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى السيد محمود سماح -  24

  الضواحى - نفيسه السيده مساكن 11 عقار - 2  شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 22442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان محمد السيد والء -  20

 المناخ - اكتوبر 6 مساكن 32 عماره - 2 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز عيسى محمد ناديه -  26

  المناخ -اكتوبر 6 مساكن 11 عماره - 3 شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدعدع الفتاح عبد محمود عمرو -  21

  العرب - ظبى ابو شارع العزب ارض الصحه مساكن 16 عماره - علوى الثانى الدور - 0 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 0231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان درويش محمود بركات -  24

 لمناخا - الحريه مساكن الثالث الدور 20 عقار 16 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسريه احمد عبده محمد المجيد عبد -  22

  الزهور - الزهور حرفيين 1 عماره - 1 محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 16122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتبولى عرفات الفتاح عبد السيد -  155

  الزهور - التكاليف منخفض طالب ابى بن على مساكن ب 4 عماره - 4 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 2136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران حسن الجرايحي حسن محمد -  151

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 30 عمارة 4 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 31126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض احمد عوض عبده شيرين -  152

 تعاونيات 3 مدخل ايزنس عماره - السابع الدور - 21 رقم بالشقه - 2 رقم حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  الزهور قسم - الزهور

،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 12124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة ابراهيم الدين جمال مرتضى -  153

  الزهور - الجوهره مساكن 0 عماره - 452 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 41664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تاج مصطفى عوض مصطفى اسالم -  154

 بالشقه حجرة - الخامس الدور - رئيسى 15 شارع 053 وحده ب مدخل زغلول سعد برج - بورفؤاد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان
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 وصف،  العنوان تعديل تم 25255252 تاريخ وفي 24142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنوده مجلع نجيب عادل -  150

  العرب - الكويت حى 31 عقار - االول الدور - 0 بالشقه حجره/  ليصبح النشاط تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255215 تاريخ وفي 2365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمود مصطفى محمد -  156

 ***الشرق حي- البحر وطرح الظاهر شارع- 32رقم بالعقار علوى االول بالدور-2 رقم بالشقة مكتب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255215 تاريخ وفي 2365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمود مصطفى محمد -  151

 الشرق - ومختار زغلول سعد شارع دره برج االرضى الدور محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255215 تاريخ وفي 41610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قشطه يوسف ابراهيم السيد ماجده -  154

  المناخ - السابعه المنطقه 1 مدخل 14 رقم عماره - 3 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255215 تاريخ وفي 24335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد محمد محمد سامح -  152

  الضواحى - االسراء منطقه 16 عقار - 10 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255215 تاريخ وفي 10624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الوهاب عبد احمد وائل -  115

 التخليص بنشاط 6 رقم شقه - االولى المنطقه مساكن 26 عماره - المناخ/ بعنوان االخر الرئيسى سجل شطب ،:   الـتأشير وصف

  مقر وجود لعدم الجمركى

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255215 تاريخ وفي 41616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االغا حسن على انتصار -  111

  الضواحى - االسكان بنك مساكن 6 رقم عماره - 15 رقم محل ،:   الـتأشير

 تم 25255215 تاريخ وفي 2365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،============ أبوزيد محمود مصطفى محمد -  112

 ومختار زغلول سعد شارع دره برج االرضى الدور محل/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 مالبس بيع بنشاط الشرق -

،  العنوان تعديل تم 25255215 تاريخ وفي 41611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود سليمان محمد محمد عادل -  113

  الزهور - طالب ابى بن على مساكن 11 رقم عماره - 13 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 25255215 تاريخ وفي 41612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو الودود عبد مجدى احمد -  114

  الشرق - وعكا كامل مصطفى شارع اللؤلؤه برج - الثالث الدور - 2 رقم بالمكتب حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255215 تاريخ وفي 10624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الوهاب عبد احمد وائل -  110

 التخليص بنشاط 6 رقم شقه - االولى المنطقه مساكن 26 عماره - المناخ/ بعنوان االخر الرئيسى سجل شطب ،:   الـتأشير وصف

  مقر وجود لعدم الجمركى

،  العنوان تعديل تم 25255215 تاريخ وفي 26113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رخا عبده الزغبى الزغبى محمد -  116

  الضواحى - الصفا مساكن 15 عقار - 0 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255215 تاريخ وفي 14113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد اسماعيل حسن محمد -  111

 قسم - الخطاب بن عمر مساكن 105 رقم عماره - 12 رقم بالشقه - 1 رقم حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  الزهور

 العنوان تعديل تم 25255215 تاريخ وفي 41614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العصفورى الرحيم عبد يوسف حسين -  114

  بورفؤاد - الصديق بكر ابو مساكن ج مدخل 16 عماره 320 محل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 25255215 تاريخ وفي 41615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد محمد محمود شرين -  112

 الجنوب - النورس قريه 235 رقم بالمنزل - 2 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255215 تاريخ وفي 41611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو ابراهيم عبده فتحى -  125

  الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 12 عقار - الرابع الدور - 11 شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 21402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم الرحيم عبد الدين عز محمد -  121

 الزهور - العزيز عبد بن عمر منطقه أ مدخل 121 رقم عماره 4 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 3336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدميري حسن محمد مسعد محمد -  122

  العرب قسم - والمقدس العدل شارع الدمياطى السيد ملك - 01 رقم بالعقار محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 41645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنين ابراهيم السيد احمد -  123

  العرب - البحر طرح شارع اللوكس منطقه 6 رقم عماره - 13 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 20563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى جبرائيل الوندى ناجى -  124

 على ال ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمطل عوائد 1 و وتنظيم مدن 33 عقار - االرضى الدور - محل/  بالعنوان الكائن اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  كافتيريا/  بنشاط - الشرق - النهضه شارع

،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 41614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد احمد مصطفى احمد -  120

 المناخ - االلى الحاسب هدمع شرق السالم مساكن 16 عقار 6 محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 10624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الوهاب عبد احمد وائل -  126

 الزهور قسم الزهور تعاونيات 1 رقم مدخل مكرم عمر عمارة  1 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 41612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار عبدالحميد طلعت محمد محمد -  121

 الدقهليه - عيسى فتحى محمد وفقى محمد/  بملك االفغانى الدين جمال ش 14 ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 41612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار عبدالحميد طلعت محمد محمد -  124

 الجنوب - الصناعيه للتنميه العامه الهيئه بملك الرسوه جنوب - الصناعات مجمع 22 رقم مصنع ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 3522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنجيدي حسن حسن رمضان -  122

  المناخ - اكتوبر 6 مساكن 22 عقار 15 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 41264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد حسن فوزى محمد -  135

 الضواحى - الجديده القابوطى حظائر منطقه -  33 رقم حظيره/  ليصبح العنوان تصحيح ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 31420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد  الرحمن عبد محمد سعد -  131

  الزهور - المروه مساكن 14 رقم عماره 16 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 11254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عيسى الدين عماد هشام -  132

 الزهور - الصفوه مساكن 11 رقم عماره 4 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 41643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف محمود سادات سادات ميرنا -  133

  الزهور - 4 رقم بالشقه حجره - وحده 0555ال مساكن 31 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 41641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصالحى البغدادى محمود شعبان حنان -  134

  الزهور - الجبل ارض مساكن 24 رقم عماره - 14 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 20200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغازى متولى الدين عالء دينا -  130

 المناخ - والجبانه مالك حاره 62 عقار 1 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 20563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى جبرائيل الوندى ناجى -  136

  الشرق - النهضه شارع على ال ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمطل عوائد 1 و وتنظيم مدن 33 عقار - االرضى الدور - محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 20563    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى جبرائيل الوندى ناجى -  131

 الزهور طالب ابى بن على مساكن 23 رقم عماره الشمسيه الطاقه 24 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 12442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطرابيلى عبده السيد محمود -  134

  الضواحى قسم - برسيل منطقه 1 رقم عماره - 23 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 41642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجود عبد مصطفى السيد سلمى -  132

  الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن - 14 رقم عماره - 1 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 26112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى راغب السيد محمد -  145

 الزهور قسم - الوليد بن خالد مساكن 140 رقم عماره - 11 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 20011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل عبد حسين كامل فاطمه -  141

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن ب 45 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 22024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمد حلمى احالم -  142

  الزهور قسم - العاص بن عمرو مساكن 22 رقم عماره - 4 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 41646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده الدسوقى السعيد مسعد محمد -  143

  العرب - الداخلى القنال مساكن 1 رقم عماره - 10 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 41640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقبى السميع عبد حنيدق منى -  144

  المناخ - الرابعه المنطقه 01 عقار - 1 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 41644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل عبد السميع عبد ابراهيم خليل -  140

  العرب - والمقدس االنصار شارع أ 31 عقار - 2 محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 41641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود احمد محمد منى -  146

  الزهور - الزهور تعاونيات 1 مدخل الفرات عماره - 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 23516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شهده حسن توفيق الشحات تامر -  141

  الضواحى قسم - زمزم مساكن 65 رقم عماره 22 رقم بالشقه - 1 رقم حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 31652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام اسماعيل عبده سعاد -  144

 الزهور - المناصره 33 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره/  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 25255213 تاريخ وفي 41642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد الدين عز يوسف ابراهيم سلمى -  142

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 46 عماره 12 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 2114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين رضوان بدرى صباح -  105

  بورفؤاد - الوطنى الحزب مساكن 44 عقار - 0 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 16134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مخلص على حسن امال -  101

  العرب - وهارون الحسن ابو شارع وتنظيم مدن 14 عقار - الثالث الدور - 3 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 41625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم حسن فاروق امنيه -  102

 المناخ - شقه - الدورالتاني- مالك وحاره كسري شارع 16 عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 6213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى مصطفى محمد احمد -  103

  الزهور قسم - الزهور تعاونيات 2 مدخل الفسطاط عماره - 14 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255213 تاريخ وفي 20440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده محمد فوزى محمد -  104

 الزهور - أ 14 منطقه الجبانات خلف 43 عماره أ مدخل 16 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 25255216 تاريخ وفي 41621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السالم عبد عاطف محمد نعمات -  100

  المناخ - االمين شارع 154 عقار - الرابع الدور - 4 شقه ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 25255216 تاريخ وفي 41623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد حسن عطيه وحيد اسالم -  106

  الزهور - الجيزه تعاونيات ياسر بن عمار عماره - 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255216 تاريخ وفي 41622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه توفيق جاد السيد رضوى -  101

  الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 104 رقم عماره - 12 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255216 تاريخ وفي 21125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى الوهاب عبد حامد صابرين -  104

  الضواحى - زمزم مساكن 3 رقم عماره - 3 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255211 تاريخ وفي 24223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدبولى ابراهيم محمد احمد -  102

 المناخ - السواحل قشالق مساكن الحياه برج 2 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255214 تاريخ وفي 11423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شراره على الدين صالح محمد -  165

 العرب - والعريش البلديه شارع 62 رقم عماره ارضى دور بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255214 تاريخ وفي 41620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز ابراهيم مسعد عائشه -  161

 الضواحى - النصر مساكن 1 رقم عماره 4 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255214 تاريخ وفي 41626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد محمود مدحت -  162

 الضواحى - الثانى الدور الداخلى القنال منطقه 14 رقم قطعه الفرسان برج 2 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255214 تاريخ وفي 22522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمود محمود اسالم -  163

  المناخ - وعزت االنصار شارع 10 رقم عماره الثالث الدور 3 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255214 تاريخ وفي 30144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد شوقى ايمن -  164

 الجنوب - البقر بحر ناصر مشروع هاشم محمد ملك بالعقار محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25255214 تاريخ وفي 14232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل خير النصر سيف النبى عبد مصطفى -  160

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ مدخل 134 رقم عماره 3 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255214 تاريخ وفي 14132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلب محمد احمد محمود -  166

 العرب -  سعد شياخه الفتح ابو حاره 30 رقم عقار االخير بالدور غرفه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 25255214 تاريخ وفي 41621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن خيرت محمد عادل -  161

 الزهور - الجيزه مساكن 3 مدخل جده عماره 12 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255214 تاريخ وفي 14441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم احمد احمد محمد -  164

 العرب - القليوبيه شارع عشماوى هنيه ملك 06 رقم عقار االول الدور 1 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 4554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور السيد سعد محمد وفاء -  162

 تجاره/  بنشاط - الزهور - القديم دمياط موقف النزهه ابراج - 2 عماره - 2 محل/  بالعنوان الكائن اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

  المنزليه االدوات

،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 41624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد محمد عرفه محمد محمد -  115

 الزهور - الجوهره مساكن 12 رقم عماره 353 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 41155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته االفندى عبده محمد -  111

  الضواحى - الجديد السالم مساكن - 133 رقم عماره - 4 رقم شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 41622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمود الملك عبد خالد -  112

  المناخ - قيصر وحاره السواحل شارع 44 رقم عقار - الثالث الدور - 3 رقم حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 2432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد قاسم هاله -  113

 الزهور - بورفؤاد شباب مساكن ب 1 عماره علوى الثانى الدور 2 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 4554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور السيد سعد محمد وفاء -  114

  الزهور - القديم دمياط موقف النزهه ابراج - 2 عماره - 2 محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 4554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور السيد سعد محمد وفاء -  110

 ===== بورفؤاد قسم - 113 رقم شقة الثالث بالدور - الوليد بن خالد عمارة المالحات ارض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 22250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه محمد مصطفى جيهان -  116

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن ب 35 رقم عماره 0 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 24103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى احمد السالم عبد المياء -  111

 ر الزهو - الصحه ابراج ب مدخل التاسع الدور 01 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 41152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط حسين محمد مختار محمد -  114

  الزهور - الزهور تعاونيات الواحه عماره - 4 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 41151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض احمد محمد احسان -  112

  العرب - الكويت حى مساكن 22 رقم عماره - 4 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 3501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل سليمان العظيم عبد خلف -  145

 المناخ - السالم معسكر مساكن ب مدخل 4 عماره 0 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 22452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر احمد محمد محمد شيرين -  141

 الضواحى - الجديد االمين مساكن 163 رقم عماره 24 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 11332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى ابو عوض الدين نصر امل -  142

 المناخ - اكتوبر 6 مساكن 20 عماره 6 شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 41153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط حسين محمد احمد محمد -  143

  الزهور - وحده 0555 ال مساكن 126 رقم عماره - 16 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255225 تاريخ وفي 1414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده احمد محمد ابتسام -  144

 الشرق - 6 عماره البحر وطرح الفدا ابو شارع الثانى الدور  بالشقه 1 حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255225 تاريخ وفي 41154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حتاته السيد السيد حامد انور -  140

 الزهور - وحده 0555ال مساكن 126 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255225 تاريخ وفي 21533    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان حسن محمود محمد -  146

 المناخ قسم السواحل و االمين شارع 33 رقم بالعقار 3 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255225 تاريخ وفي 15564    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل فراج احمد شعبان لينا -  141

 بورسعيد الزهور حى طالب ابى بن على مساكن 25 رقم عمارة 6 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255225 تاريخ وفي 6661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزازى محمد صبرى محمد نعيمه -  144

 الزهور - الحرفيين مساكن أ 22 عقار 10 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255225 تاريخ وفي 6221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد السيد السيد -  142

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 16 عماره 3 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 41154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرودى احمد العربى محمد محمد احمد -  125

  الضواحى - القابوطى منطقه 4 رقم بلوك 00 رقم عقار - 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 41156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سند محمد سند ابراهيم -  121

  الجنوب - البقر بحر - عزام شادر كوبرى امام 42 رقم عقار - 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 35544    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيكى مسعد ابراهيم شريف -  122

  بورفؤاد قسم - الوطنى الحزب مساكن 15 رقم عماره - 1 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 34512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو التابعى حسن محمد -  123

  بورفؤاد - هـ مدخل الهندسه بكليه العاملين مساكن أ 11 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 41112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريان حسين الحليم عبد ابراهيم دنيا -  124

  العرب - االمل مساكن ب 4 عقار - 31 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 41150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرودى محمد محمد العربى -  120

  الضواحى - القابوطى مساكن 00 رقم عقار - 3 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 23050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمد عبده السيد نعيمه -  126

  العرب قسم - والبنا المقدس شارع عوايد 00 رقم عقار االول بالدور شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 21526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العفيفى حسن على امال -  121

  المناخ - العزيز وعبد الشرقاوى حاره 14 عقار - الثالث الدور - بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 22500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قصقص محمد ابراهيم اسالم -  124

  الشرق - والجيش يوليو 23 شارع السالم مجمع - 2 بالدور - 43 مكتب/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 10165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان عوض محمد صبرى احمد -  122

 الضواحى - القابوطى 30 قطعه 11 بلوك االول بالدور بالشقه حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 22051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سليمان عثمان محمد زينات -  255

 الزهور تعاونيات 1 مدخل حجازى سالمه عماره 14 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 41111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد حسن مسعد محمود مؤمن -  251

 الزهور - الزهور تعاونيات 3 مدخل رمسيس عماره - 32 رقم بالشقه - 1 رقم حجره ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان عديلت تم 25255223 تاريخ وفي 41151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحاس المتولى محمد محمد عبير -  252

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن ب21 عقار - الثالث الدور - 10 بالشقه - 1 حجره ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 21225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود محمد احمد صابحه -  253

  الضواحى - زمزم مساكن 112 عقار - 3 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 41662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسريه احمد عبده محمد المجيد عبد -  254

  الزهور قسم - الزهور حرفيين منطقه ب 1 رقم عماره - 1 رقم محل/  ليصبح العنوان تصحيح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 15116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكيالنى السيد احمد السيد ريهام -  250

 المناخ قسم الثامنه المنطقة 03 عمارة 6 بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 41115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات رجب محمد رجب محمد -  256

  المناخ - السادسه المنطقه مساكن 21 رقم عماره - الرابع الدور - 6 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 15245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرجيوس وهبه مطرود عطره -  251

  الزهور قسم - وحده 0555 ال مساكن 212 رقم عماره - 25 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 10151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على على عادل محمد -  254

  المناخ قسم - تمليك السالم مساكن 43 رقم عماره - 2 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 14110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل عبد حسين كمال ناصر -  252

  المناخ قسم - الجديده الحريه مساكن 142 رقم عماره - 1 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 41152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح يوسف محمد مجدى احمد -  215

  الضواحى - زمزم مساكن 2 رقم عماره - 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255223 تاريخ وفي 12646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خطاب رضوان على على -  211

  الزهور تعاونيات - 1 مدخل الكروان عماره - 12 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 41111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقيب يوسف فوزى منصور محمد -  212

 بورفؤاد_  اكتوبر شباب 3رقم عمارة ثانى دور 1 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 12423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان الحميد عبد صابر نجاه -  213

 الزهور - طالب ابي بن علي مساكن 151 رقم عمارة 3 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 41114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه منصور الباز عمر ماجده -  214

  المناخ_  ماهر واحمد سويف بنى شارع 21عقار 2محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 41114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم بدير هدى -  210

 23 رقم الشقه - وحده 0555 ال مساكن 152 رقم عماره - الزهور ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 1101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب يوسف محمد خالد -  216

 على اهلل عبد/ملك زعبل ابو شرطه نقطه امام - زعبل ابو - الخانكه العمومى الشارع/  بالعنوان الكائن جديد فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  النشاط بنفس القليوبيه- الخانكه بندر - الخانكه - اهلل عبد

،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 21461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين ابراهيم ابراهيم السعيد هانم -  211

 الضواحى - الجديد السالم برسيل مساكن 6 عماره الرابع الدور 14 بالشقه حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 25153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على حسن امل -  214

  الزهور قسم - الجوهره مساكن - 63 رقم عماره - 454 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ساويرس معوض سامى -  212

 المناخ - خميس طوفان محمد عريف الشهيد شارع 61 رقم بالعقار - بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 41110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان بسيونى محمد محمود سارة -  225

 1 رقم الوحده - المسروق الدور - النهضه و سالم صالح شارع 32 ب الروضه برج - الشرق ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 41113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد اللطيف عبد محمد عمرو -  221

  العرب - والجيزه التجارى شارع عوايد 13 وتنظيم مدن 11 رقم ملك - محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 41112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلقا عبده عبده محمد -  222

 الزهور C/ 6 منطقة الجمارك نادى مدرجات اسفل االرضى الدور 14محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 23244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم حسنين محمد حنان -  223

 المناخ - الثالثه المنطقه 6 عماره الثانى الدور 6 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 20326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجور حسين احمد وجدى فاطمه -  224

  الزهور قسم - قبضايا مساكن أ مدخل - 13 رقم عماره - 23 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 20503    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى احمد حسين محمود ساره -  220

  الزهور - الخطاب بن عمر مساكن - 120 عقار - 2 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 41116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران عبده بدران ممدوح -  226

  الشرق -  والجمهوريه ماهر احمد شارع القناه كالس هاى برج - المسروق بالدور - 15 رقم المكتب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 32206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عماره على فهمى ياسر -  221

  المناخ - الشرطه عماره الشاطئ زهراء برج - اول دور - 2 رقم بالشقه حجره/   ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 22355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود المقصود عبد السيد فايقه -  224

 قسم - الخريجين شباب مساكن 33 رقم عماره - الرابع الدور - 11 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 الزهور

 تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 10461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد ابراهيم الرحمن عبد محمد -  222

  المناخ قسم - الحريه مساكن 21 رقم عماره - 3 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 2264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج على حسن ايهاب -  235

  الزهور - العاص بن عمرو مساكن أ 2 عماره - الثانى الدور - 15 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 15011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم االربعين صبرى طارق -  231

  الجنوب - الرسوه جنوب 114 ال بمجمع 32 وحده - مصنع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 15011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم االربعين صبرى طارق -  232

 ***الشرق حي -والجمهورية المنعم عبد شارع عوايد 3 و وتنظيم مدن أ 4رقم بالعمارة-1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 11622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى محمد العزيز عبد احمد ياسر -  233

 الزهور -  طالب ابى بن على مساكن ب42 عماره 22 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 23311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل حسن محمد سمير شيماء -  234

  المناخ - السالم معسكر مساكن أ1 رقم عماره 11 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 4001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد يوسف حسن هانى -  230

 الزهور - رباح بن بالل مساكن 141 عماره 6 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 41125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد يحى محمد زينب -  236

  الزهور - وحده 0555 ال مساكن 112 عماره - 14 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 41124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدين احمد احمد محمد امانى -  231

  الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ 156 رقم عماره - 3 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 23112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكى بخيت الصفتى السيده -  234

  العرب قسم - العروس وحاره البلديه شارع 14 رقم عماره - االخير بالدور - بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 15011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم االربعين صبرى طارق -  232

/  بنشاط - الجنوب - الرسوه جنوب 114 ال بمجمع 32 وحده - مصنع/  بالعنوان الكائن اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  السيارات انذار اجهزه وتجميع لتصنيع مصنع

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 41123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد جالل السعيد -  245

  الضواحى - الخريجين شباب الزهراء فاطمه حرفيين - 352 محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 24124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى احمد اللطيف عبد رمزى رشا -  241

 الضواحى - زمزم مساكن 42 عماره  14 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 14622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق عصمت محمد رانيا -  242

 المناخ - الثامنه المنطقه مساكن  42 عماره  13 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 41122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف محمد العال عبد محمد السيد -  243

  الجنوب - الرضوان قريه 141 رقم منزل - 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 12314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس دياب ابراهيم سلوى -  244

  الزهور تعاونيات احمد زكريا عماره - 1 مدخل - 23 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 20040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد ابو ابراهيم صابر محمود -  240

 قسم - الخطاب بن عمر مساكن أ مدخل 11 رقم عماره - 6 رقم بالشقه - 1 رقم حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  الزهور

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 14426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعير على محمد رجاء -  246

  الزهور قسم - وحده 0555 ال مساكن 211 رقم عماره - 15 رقم بالشقه - 2 رقم حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 24210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى حسن درويش احمد شيماء -  241

  الزهور قسم - الزهور تعاونيات 3 مدخل جده عماره - 4 رقم بالشقه - 2 رقم حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 21454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن اسماعيل اسماعيل وليد -  244

  المناخ - الحريه مساكن 3 عقار - 14 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 26350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد الحسن هويدا -  242

 العرب_  سعاده وحارة العزيز عبد شارع 11 رقم عماره الثانى بالدور بالشقة حجرة/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 26222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى محمد اسماعيل انور مرفت -  205

 الضواحى_  الرجاب مساكن 45 عمارة 22 بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 22444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنزالوى فرج محمد ابراهيم -  201

 الضواحى - متولى السيد مساكن 65 رقم عماره 2 رقم بالشقه جرهح/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 1543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى أبو البالس محمد هدى -  202

  الضواحى - القابوطى 11 بلوك النقل شارع 64 عقار - الثانى بالدور  - شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 41126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يونس ابراهيم انور نوره -  203

  العرب - والنادى الحديد مساكن 4 رقم عماره - 10 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 6444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان محمد محمد محمد -  204

  بورفؤاد - السويس قناه بهيئه للعاملين التعاونيه الجمعيه مساكن 3 عماره - 21 محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 6444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان محمد محمد محمد -  200

 ==== بورفؤاد قسم -11 رقم محل العزيز عبد بن عمر ش السويس قناه بهيئة العاملين م 3 رقم عمارة  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 0242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيزى عوض عوض محمد -  206

 الناخ قسم  - الحميات ارض ديسمبر  23 مساكن 4 رقم عقار  3 رقم محل/  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 21411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشاد محمد فتحى عمرو -  201

  الضواحى قسم - االسراء مساكن 13 رقم عماره 14 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 6444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان البان -  204

 - السويس قناه بهيئه للعاملين التعاونيه الجمعيه مساكن 3 عماره - االرضى الدور - 21 محل/  بالعنوان الكائن اخر رئيسى افتتاح

 االلبان لمنتجات معمل/  بنشاط - بورفؤاد

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 32432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسين على الصادق -  202

  الشرق قسم - يوليو 23 شارع السالم مجمع - العلوى الثانى الدور - 10 رقم مكتب/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 11010    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضيري مسعد اهلل عبد محمد -  265

 المناخ - 1 شارع عوايد 11 وتنظيم مدن 60 رقم بالعقار محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 12415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمد عادل -  261

  الضواحى - الجديد االمل مساكن - 2 عقار - 11 الشقه من حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 34121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد الفتاح عبد الحميد عبد -  262

 العرب - على ومحمد الرشيد هارون شارع وتنظيم مدن 2 عقار 2 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 41120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمود سالمه شاهنده -  263

  الزهور - الزهور تعاونيات 3 مدخل االقصر عماره - االرضى الدور - 3 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 12002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سالمان رمضان على -  264

 الضواحى_  خديجه السيده مساكن 2 عقار 13 بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255226 تاريخ وفي 33340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عطيه سادات وليد -  260

 العرب_  والعدل دمنهور شارع 20 رقم عماره الرابع الدور 4 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 2400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد امام امام محمد ابراهيم -  266

  المناخ - االدويه مستودع شرق القزاز برج - التاسع الدور - 21 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 23024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخميسى مصطفى محمود فتحيه -  261

 قسم - القابوطى تطوير مشروع 12 رقم بلوك 2/14 رقم عماره - 2 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  الضواحى

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 12203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى يوسف محمد ايهاب -  264

 - العرب - منصور ونبيل البلديه شارع خلف فكرى برج - 15 رقم عماره - 2 رقم شقه/  بالعنوان الكائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  االستيراد/  بنشاط

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 41131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه على فوزى ناديه -  262

 2 رقم شقه - الثالث الدور - الجديد السالم مساكن 121 رقم عمارة - الضواحى ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 41134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبرونى مرسى مرسى ابراهيم -  215

 العرب - سعاده وحاره الدقهليه شارع تقاطع 12 رقم عقار محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 41136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كعكوره ابراهيم محمد عادل عادل -  211

 الزهور طالب ابى بن على مساكن 22 رقم عمارة 0 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 30135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد ثابت السيد ثابت -  212

  الضواحى قسم - االسكان بنك مساكن - 12 رقم عماره - 3 رقم المحل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 41122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رمضان المنعم عبد صفاء -  213

 3 شقه - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 112 عقار - الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 41130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد عوض حامد على بالل -  214

  الزهور - الجرابعه قريه 21 رقم عماره - 1 رقم شقه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 23526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشار عيد محمد محمد التابعى اميره -  210

  الزهور - رباح بن بالل مساكن أ 44 عقار - 2 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 10140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالب محمد احمد حسن رباب -  216

  الزهور قسم - المدينه شباب مساكن التلفونات عماره - 254 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 13421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو مراد محمود احمد -  211

 الزهور قسم - المدينه شباب مساكن التلفونات عماره - 254 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 14350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطيف محمد المجيد عبد محمود زينب -  214

  الزهور قسم - العاص بن عمرو مساكن أ 31 رقم عماره - 14 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 41133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على المحسن عبد الفتوح ابو وليد -  212

 104 محل - 0 بلوك الحرفيين محالت - الضواحى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 41121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين كمال السيد احمد محمود -  245

 الزهور -  الزهور تعاونيات 0 مدخل العبور عماره - ب رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 تم 25255221 تاريخ وفي 41132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الرحيم عبد الرحمن عبد الدين عصام محمد -  241

 2 شقه - السادسه المنطقه 3 رقم عقار - المناخ ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 15224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد صبرى مسعد -  242

 بنى شارع عوايد 21و وتنظيم مدن 24 رقم عماره الثالث بالدور بالشقه 2 رقم حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 المناخ - والجبانه سويف

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 12203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى يوسف محمد ايهاب -  243

  العرب - منصور ونبيل البلديه شارع خلف فكرى برج - 15 رقم عماره - 2 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 23216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريد محمد القيوم عبد وهبه -  244

  الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب 12 عقار - 25 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 31224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد النقراشى محمود اسامه -  240

  الجنوب قسم - النورس قريه 222 رقم بالمنزل 2 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 41124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطا ابو العطا ابو ابراهيم السيد -  246

 24 رقم محل - االولي المرحله - على محمد ابراج 0 رقم عمارة - بورفؤاد ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 41135    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد ابراهيم محمد ممدوح -  241

  العرب - االمل مساكن د موقع - 1 رقم عماره - 3 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255252 تاريخ وفي 1404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل عبد محمد محمد مجاهد -  1

 التجاريه والتوكيالت والتصدير وتغليفها وتعبئتها واالسماك البطارخ تصنيع/  نشاط اضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم25255252 تاريخ وفي 15135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبى احمد محمد جمعه احمد -  2

 واالعالن الدعايه/  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255252 تاريخ وفي 11022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبده السيد عبده -  3

 المحمول شبكات صيانه/  نشاط إضافة

،  النشاط تعديل تم25255252 تاريخ وفي 31110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروضي حسن الرفاعي احمد محمد -  4

 سيارات غيار قطع بيع/  ليصبح  النشاط تعديل:  التأشير وصف

 النشاط تعديل تم25255253 تاريخ وفي 2332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،============ خليفه خليل محمد هانم -  0

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف، 

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 وصف،  النشاط تعديل تم25255253 تاريخ وفي 41055   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج ابراهيم ابراهيم محمد -  6

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

 الجاهزه المالبس وتجاره ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

،  النشاط تعديل تم25255253 تاريخ وفي 13322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد اهلل عبد الرجال عبد ابراهيم -  1

 مأكوالت ضيرتح/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم25255253 تاريخ وفي 4035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى ابراهيم مسعد محمد محمد -  4

 التصدير/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255253 تاريخ وفي 24121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصاص السيد احمد حسين محمد -  2

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255253 تاريخ وفي 1152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عثمان محمد -  15

                                                              الجاهزة المالبس وتجارة السيارات وتجارة المستعملة السيارات غيار قطع استيراد نشاط/  نشاط استبعاد تم

 الجمركي التخليص/   نشاط اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم25255254 تاريخ وفي 34052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان حسن السعيد ناصر -  11

 كهربائيه لوحات تجميع و تصنيع:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255254 تاريخ وفي 11244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير سالم احمد عادل رامى -  12

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم25255254 تاريخ وفي 30313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد ابراهيم السيد احمد -  13

 بناء ومستلزمات ومعدات وادوات وبويات وحدايد صحيه وادوات سيراميك وتوريد بناء مواد توريد ليصبح/  نشاط اضافه:  التأشير

 بالجمله

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255254 تاريخ وفي 1401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر أحمد أحمد حبيبه -  14

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد ليصبح النشاط تعديل

 *؛(والورادات الصادرات على

 وصف،  النشاط تعديل تم25255254 تاريخ وفي 4046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شرقاوى سمعان حبيب حنان -  10

 سفن تموين/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255250 تاريخ وفي 21344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنسى محمد ماهر بشرى -  16

 االلومنيوم قطاعات تجميع/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255256 تاريخ وفي 31250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زارع محمود مصطفى عادل -  11

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد/   نشاط استبعاد:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

:  التأشير فوص،  النشاط تعديل تم25255256 تاريخ وفي 24000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر حمدى احمد محمد -  14

 المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255256 تاريخ وفي 41343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد جوده فوزى وليد -  12

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد/   نشاط استبعاد

 ؛*؛(والورادات الصادرات

،  النشاط تعديل تم25255256 تاريخ وفي 21142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشطوى محمد السعيد ممدوح ساميه -  25

 االقطان تنجيد/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 تاريخ وفي 10041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد يوسف سليم اسماعيل محمد/  ليصبح التجارى االسم تصحيح -  21

 ؛*؛  المستعملة والمواتير  السيارات غيار قطع استيراد/    نشاط  استبعاد:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255256

 وصف،  النشاط تعديل تم25255256 تاريخ وفي 10041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد سليم اسماعيل محمد -  22

 ؛*؛  المستعملة والمواتير  السيارات غيار قطع استيراد/    نشاط  استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255252 تاريخ وفي 24142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنوده مجلع نجيب عادل -  23

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

،  النشاط تعديل تم25255252 تاريخ وفي 31126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض احمد عوض عبده شيرين -  24

 ماركت سوبر/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم25255252 تاريخ وفي 26644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى السيد محمود سماح -  20

 ؛*؛ المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم25255215 تاريخ وفي 15113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل المجيد عبد محمد ممدوح محمد -  26

                                                                                                                                   والمستعمله الجديده استيرادالسيارات/  نشاط إضافة:  التأشير وصف

 ومشتقاتها وااللبان غذائيهال المواد استيراد/  نشاط استبعاد

 تعديل تم25255215 تاريخ وفي 41212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الشيخ محمد السيد العشماوى محمود السيد -  21

 مستعمله سيارات غيار قطع استيراد/  نشاط اضافه:  التأشير وصف،  النشاط



 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

 تاريخ وفي 0112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد على الرحمن عبد عوف محمد محمد كريم محمد -  24

 التصدير/  نشاط اضافه:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255215

 وصف،  النشاط تعديل تم25255211 تاريخ وفي 12442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطرابيلى عبده السيد محمود -  22

 ؛*الجاهزة؛ المالبس استيراد/   نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255211 تاريخ وفي 3522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السنجيدي حسن حسن رمضان -  35

 عجين من حلوى بيع/  نشاد استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255211 تاريخ وفي 10624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الوهاب عبد احمد وائل -  31

 الجمركى التخليص/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255212 تاريخ وفي 22636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد اللطيف عبد اشرف -  32

 عموميه مقاوالت/  نشاط اضافه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم25255212 تاريخ وفي 41214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرنوس ابراهيم الدين نصر محمد سمير -  33

 عجين من حلوى تصنيع/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم25255212 تاريخ وفي 26112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى راغب السيد محمد -  34

 ؛*؛ المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255212 تاريخ وفي 20011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل عبد حسين كامل فاطمه -  30

 المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم25255212 تاريخ وفي 45602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس الحميد عبد طنطاوى محمد حسام -  36

 ( واالنترنت الكمبيوتر استخدام دون)  مستندات تصوير/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم25255213 تاريخ وفي 20440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده محمد فوزى محمد -  31

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف،  النشاط تعديل تم25255213 تاريخ وفي 6213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى مصطفى محمد احمد -  34

 والتصدير الجمركى التخليص/  نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255213 تاريخ وفي 14211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد حسن -  32

 التراخيص على الحصول بعد 6 المجموعه من 36 والفقره 12 المجموعه عدا فيما)  واالنترنت االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل

 ( االستيراديه البطاقه وجود من التاكد شريطه الالزمه

 وصف،  النشاط تعديل تم25255213 تاريخ وفي 41614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيف محمد سمير الحميد عبد -  45

 ليصبح التجاريه الوحدات استئاجار تعديل مع هو كما النشاط وبقاء المتكامله والعموميه العامه المقاوالت/  نشاط استبعاد:  التأشير

 البحريه الوحدات استئاجار

 النشاط تعديل تم25255214 تاريخ وفي 14232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل خير النصر سيف النبى عبد مصطفى -  41

 الجزاره/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف، 

 وصف،  النشاط تعديل تم25255214 تاريخ وفي 11423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شراره على الدين صالح محمد -  42

 منجد/  نشاط استبعاد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم25255212 تاريخ وفي 31445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل السيد الفتاح عبد محمد خالد -  43

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد/  نشاط اضافة:  التأشير وصف

 واالقمشه الخيوط وتوريدات( والورادات الصادرات على للرقابة العامة



 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

،  النشاط تعديل تم25255212 تاريخ وفي 11332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى ابو عوض الدين نصر امل -  44

 ؛*؛ والمستعملة الجاهزة المالبس استيراد/ نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم25255212 تاريخ وفي 3501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل سليمان العظيم عبد خلف -  40

 والنواشف والحلويات االفرنجية المخبوزات وتصنيع وتوزيع النتاج مخبز/    نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255225 تاريخ وفي 21533   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان حسن حمودم محمد -  46

 الجاهزة المالبس تجارة و المستعمله المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم25255225 تاريخ وفي 6661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزازى محمد صبرى محمد نعيمه -  41

 السيارات غيار قطع تجارة/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 تاريخ وفي 1013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقارى التسويق و لالستيراد العالمية نور/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  44

 العقارى التسويق/  نشاط اضافه:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255225

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255225 تاريخ وفي 1013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لإلستيراد العالمية نور -  42

 العقارى التسويق/  نشاط اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم25255223 تاريخ وفي 45660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق الرازق عبد توفيق اسامة -  05

 المجمده اللحوم وتغليف تعبئه/  نشاط اضافه:  التأشير

 تعديل تم25255223 تاريخ وفي 41050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد يوسف مصطفى السيد الزهراء فاطمة -  01

 تموينيه بقاله/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف،  النشاط

 وصف،  النشاط تعديل تم25255223 تاريخ وفي 22500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قصقص محمد ابراهيم اسالم -  02

 ترزى/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255223 تاريخ وفي 1216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد السيد نصر مصطفى -  03

 كافيتريا/  النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255223 تاريخ وفي 21526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العفيفى حسن على امال -  04

 ؛*؛ المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم25255224 تاريخ وفي 41631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق عبد على وهبه وهبه مياده -  00

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد/  نشاط اضافه:  التأشير

 *؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 وصف،  النشاط تعديل تم25255224 تاريخ وفي 244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ساويرس معوض سامى -  06

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 *؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 وصف،  النشاط تعديل تم25255224 تاريخ وفي 20326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجور حسين احمد وجدى فاطمه -  01

 المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255224 تاريخ وفي 23244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم حسنين محمد حنان -  04

 المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم25255224 تاريخ وفي 12203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى يوسف محمد ايهاب -  02

 والتخرين المستعملة المالبس استيراد/  نشاط  استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255224 تاريخ وفي 25153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على حسن امل -  65

 المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم25255224 تاريخ وفي 2123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زخارى هنرى مسعود مدحت -  61

 بالقومسيون بالسيارات نقل و جمركيه خدمات/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255220 تاريخ وفي 31152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويضه يوسف نبيل سامى -  62

 عقارى وسيط/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255220 تاريخ وفي 2235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغراز ابراهيم يوسف عادل خالد -  63

                                                                                                                                                      خفيفه الصيد ادوات بيع/  نشاط اضافه:  التأشير

 الخفيفه المنزليه واالدوات الهدايا/  نشاط استبعاد

،  النشاط تعديل تم25255220 تاريخ وفي 34121   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، عيسى محمد الفتاح عبد الحميد عبد -  64

 منزليه ادوات تجاره/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255220 تاريخ وفي 2264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج على حسن ايهاب -  60

 ***والبطاريات الكاوتش تجارة/  نشاط استبعاد

 وصف،  النشاط تعديل تم25255220 تاريخ وفي 12462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابوزيد محمد الغريب -  66

 والمواتير المستعملة السيارات غيار قطع واستيراد المستعملة المالبس واستيراد العامه المقاوالت/  نشاط استبعاد:  التأشير

 ؛*المستعملة؛

 وصف،  النشاط تعديل تم25255220 تاريخ وفي 11010   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضيري مسعد اهلل عبد محمد -  61

 مغسله/  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255220 تاريخ وفي 32221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام محمد احمد اسامه -  64

 واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) واالستيراد مستعمله مالبس تجاره/  ليصبح النشاط تعديل

 ؛*؛(لذلك المنظمة

 وصف،  النشاط تعديل تم25255226 تاريخ وفي 12002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سالمان رمضان على -  62

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255226 تاريخ وفي 41042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ليله ابو محمد محمود ابراهيم -  15

 (           لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد/   نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255226 تاريخ وفي 26350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد الحسن هويدا -  11

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255226 تاريخ وفي 1543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى أبو البالس محمد هدى -  12

 ========= مــحــمــصـــه/   نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255226 تاريخ وفي 22444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنزالوى فرج محمد ابراهيم -  13

 المستعملة المالبس تجاره/  نشاط استبعاد:  التأشير

،  النشاط تعديل تم25255226 تاريخ وفي 26222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى محمد اسماعيل انور مرفت -  14

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم25255221 تاريخ وفي 14350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطيف محمد المجيد عبد محمود زينب -  10

 الغذائية المواد تجارة/   نشاط استبعاد:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم25255221 تاريخ وفي 31224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد النقراشى محمود اسامه -  16

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقًا 36 فقرة 6 والمجموعة 12 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 ؛*؛(لذلك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم25255221 تاريخ وفي 10140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالب محمد احمد حسن رباب -  11

 ؛*؛ المستعملة المالبس استيراد/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم25255221 تاريخ وفي 30135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادى عبد ثابت السيد ثابت -  14

                                                                                                                                                  الطرق واعمال مقاوالت/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وبالستيكيه ورقيه منتجات بيع/  نشاط اضافه

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الداودى جالل حندق مصطفى -  1

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 41643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السقا متولى احمد متولى رشا -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255256 تاريخ وفي 41601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود بكرى السيد حجاج على -  3

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 41614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العصفورى الرحيم عبد يوسف حسين -  4

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 41642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد الدين عز يوسف ابراهيم سلمى -  0

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 41150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرودى محمد محمد العربى -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 41125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد يحى محمد زينب -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255221 تاريخ وفي 41130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد عوض حامد على بالل -  4

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 41602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيسى احمد احمد محمد محمد -  2

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255256 تاريخ وفي 41663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب المتولي الداودى امينه -  15

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255211 تاريخ وفي 41641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصالحى البغدادى محمود شعبان حنان -  11

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 41111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد حسن مسعد محمود مؤمن -  12

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255226 تاريخ وفي 41126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يونس ابراهيم انور نوره -  13

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255226 تاريخ وفي 6444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان محمد محمد محمد -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 41634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العباسى على ابراهيم محمد -  10

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 6254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد احمد محمد رمضان -  16

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255256 تاريخ وفي 41604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى سند عنتر ابراهيم -  11

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسريه احمد عبده محمد المجيد عبد -  14

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 41621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السالم عبد عاطف محمد نعمات -  12

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 41151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض احمد محمد احسان -  25

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 41122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف محمد العال عبد محمد السيد -  21

 خاص: التأشير وصف، 

 تم25255221 تاريخ وفي 41132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الرحيم عبد الرحمن عبد الدين عصام محمد -  22

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد على محمد -  23

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد السعيد مسعد مايسه -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255256 تاريخ وفي 41665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن طه فتحى مدحت -  20

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين تاج مصطفى عوض مصطفى اسالم -  26

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 2365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمود مصطفى محمد -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 41152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح يوسف محمد مجدى احمد -  24

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 41111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النقيب يوسف فوزى منصور محمد -  22

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 41636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد على حسن عبده احمد -  35

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 41631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابو محمود الدين عالء بانسيه -  31

 خاص: التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 41642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد حميدان حماد حميد -  32

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255211 تاريخ وفي 41645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنين ابراهيم السيد احمد -  33

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255214 تاريخ وفي 41621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن خيرت محمد عادل -  34

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 41624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد احمد محمد عرفه محمد محمد -  30

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 41110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان بسيونى محمد محمود سارة -  36

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق ابو عوض السيد ساميه -  31

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى احمد على عادل سمر -  34

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 41610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قشطه يوسف ابراهيم السيد ماجده -  32

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255211 تاريخ وفي 20563   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى جبرائيل الوندى ناجى -  45

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255225 تاريخ وفي 41154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حتاته السيد السيد حامد انور -  41

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 41115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات رجب محمد رجب محمد -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 41114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه منصور الباز عمر ماجده -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 41114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم بدير هدى -  44

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم احمد الدسوقى رجب اسالم -  40

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوار  الحافظ عبد عالء محمد -  46

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255256 تاريخ وفي 41602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى ابراهيم ابراهيم محمد سامح -  41

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 41641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود احمد محمد منى -  44

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 41154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرودى احمد العربى محمد محمد احمد -  42

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 41116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران عبده بدران ممدوح -  05

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 15011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم االربعين صبرى طارق -  01

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 41605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم احمد زينب -  02

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255211 تاريخ وفي 41614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد احمد مصطفى احمد -  03

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 41644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اهلل عبد السميع عبد ابراهيم خليل -  04

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 41156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سند محمد سند ابراهيم -  00

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255221 تاريخ وفي 41136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كعكوره ابراهيم محمد عادل عادل -  06

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحق عبد على وهبه وهبه مياده -  01

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 41645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد على احمد سامح -  04

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 41603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو احمد محمد مسعد نبيله -  02

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 41611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجا ابو ابراهيم عبده فتحى -  65

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 41155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته االفندى عبده محمد -  61

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 41113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد اللطيف عبد محمد عمرو -  62

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 41630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى صقر محمد احمد ساره -  63

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز عيسى محمد ناديه -  64

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدعدع الفتاح عبد محمود عمرو -  60

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255211 تاريخ وفي 41612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار عبدالحميد طلعت محمد محمد -  66

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 41112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريان حسين الحليم عبد ابراهيم دنيا -  61

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255224 تاريخ وفي 41112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلقا عبده عبده محمد -  64

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255226 تاريخ وفي 41120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمود سالمه شاهنده -  62

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم25255253 تاريخ وفي 41634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى امبابى اسماعيل مصطفى محمود -  15

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 41646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياع محمد محمود ابراهيم فاطمه -  11

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 41644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه حسن حسن على رنا -  12

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255211 تاريخ وفي 41642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجود عبد مصطفى السيد سلمى -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255214 تاريخ وفي 41620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز ابراهيم مسعد عائشه -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255214 تاريخ وفي 41626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد محمود مدحت -  10

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255221 تاريخ وفي 12203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى يوسف محمد ايهاب -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على بغدادى السيد زوزو -  11

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 4000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهبه  عبدالوهاب  حازم -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255256 تاريخ وفي 41661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى انور انور يسرا -  12

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 41611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود سليمان محمد محمد عادل -  45

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255211 تاريخ وفي 41643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف محمود سادات سادات ميرنا -  41

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم25255223 تاريخ وفي 41151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النحاس المتولى محمد محمد عبير -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 41123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد جالل السعيد -  43

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255221 تاريخ وفي 41133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على المحسن عبد الفتوح ابو وليد -  44

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 41644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرويدى مصطفى فارس محمد -  40

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 41640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى حسين الدين عالء كريم -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 41616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االغا حسن على انتصار -  41

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255213 تاريخ وفي 41625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم حسن فاروق امنيه -  44

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 41153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط حسين محمد احمد محمد -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255221 تاريخ وفي 41124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطا ابو العطا ابو ابراهيم السيد -  25

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255221 تاريخ وفي 41135   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد ابراهيم محمد ممدوح -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوى ابراهيم البدرى السيد كريم -  22

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255256 تاريخ وفي 41662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد مختار عوض احمد -  23

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 41615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه محمد محمد محمود شرين -  24

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 41623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد حسن عطيه وحيد اسالم -  20

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 41622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمود الملك عبد خالد -  26

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255220 تاريخ وفي 41124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدين احمد احمد محمد امانى -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255221 تاريخ وفي 41122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رمضان المنعم عبد صفاء -  24

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 41641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبى على احمد عصام امنيه -  22

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 1521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد صالح مصطفى حسن -  155

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم25255250 تاريخ وفي 41601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب ابراهيم صابر جبر محمد -  151

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 41640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقبى السميع عبد حنيدق منى -  152

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255216 تاريخ وفي 41622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه توفيق جاد السيد رضوى -  153

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 4554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور السيد سعد محمد وفاء -  154

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255221 تاريخ وفي 41131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه على فوزى ناديه -  150

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم25255221 تاريخ وفي 41134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبرونى مرسى مرسى ابراهيم -  156

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم25255252 تاريخ وفي 41635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد السيد ابراهيم محمد محمد -  151

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم25255254 تاريخ وفي 41642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد سعد محمد -  154

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم25255215 تاريخ وفي 41612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنين ابو الودود عبد مجدى احمد -  152

 خاص: التأشير وصف، 

 الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 41646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده الدسوقى السعيد مسعد محمد -  115

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم25255212 تاريخ وفي 41152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط حسين محمد مختار محمد -  111

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم25255221 تاريخ وفي 41121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين كمال السيد احمد محمود -  112

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   التجاريه السمه عاداستب: الى 4220 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255252:  تاريخ فى  ،  -  1

  ديزين اكسبريس/  التجاريه سمه اضافه: الى 15135 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255252:  تاريخ فى  ،  -  2

EXPRESS DESIGN   

 عبد حازم/  ليصبح التجاري االسم تعديل: الى 4000 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255253:  تاريخ فى  ،  -  3

   االلفي وهبه الوهاب

 لالستيراد ستار نيو التجاريه السمه استبعاد: الى 4035 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255253:  تاريخ فى  ،  -  4

   NEW star  والتصدير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   التجاريه السمه استبعاد: الى 2332 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255253:  تاريخ فى  ،  -  0

 الساحل/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 0205 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255250:  تاريخ فى  ،  -  6

   AFRICAN COAST FOR IMPORT AND EXPORT والتصدير لالستيراد االفريقى

 محمد/  ليصبح التجارى االسم تصحيح: الى 10041 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255256:  تاريخ فى  ،  -  1

   الكريم عبد يوسف سليم اسماعيل

 المحمود/  التجاريه السمه اضافه: الى 41212 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255215:  تاريخ فى  ،  -  4

   لالستيراد

 االبيض/  التجاريه السمه اضافه: الى 10624 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255211:  تاريخ فى  ،  -  2

   الجمركى التخليص و لالستيراد

   spot سبوت/  التجاريه السمه اضافه: الى 45602 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255212:  تاريخ فى  ،  -  15

   السعود ابو الشربينى محمد عيد محمود: الى 1132 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255212:  تاريخ فى  ،  -  11

 الدولى المكتب/  التجاريه السمه استبعاد: الى 6213 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255213:  تاريخ فى  ،  -  12

   صديروالت واالستيراد الجمركى للتخليص

   طالب ابو محمد على المجيد عبد على: الى 25 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255213:  تاريخ فى  ،  -  13

 الصباح/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 2114 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255213:  تاريخ فى  ،  -  14

   لالستيراد

 فلكسى/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 41614 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255213:  تاريخ فى  ،  -  10

   flexi freight solutions سوليوشنز فريت

 نور/  ليصبح التجارى االسم تعديل: الى 1013 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255225:  تاريخ فى  ،  -  16

   العقارى التسويق و لالستيراد العالمية

   الزهراء/  لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 2235 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255220:  تاريخ فى  ،  -  11

 ارتكاز مكتب/  التجاريه السمه استبعاد: الى 30135 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم25255221:  تاريخ فى  ،  -  14

   والمقاوالت واالستيراد الطرق العمال

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   25255211 تاريخ وفى ،   45404:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها الحسينى محمد رجب سهير   - 1

 وتصفيتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو

 وفى ،   45404:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكتها الحسينى محمد رجب سهير ليصبح التجارى االسم تعديل   - 2

 وتصفيتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو تم   25255211 تاريخ

 تم   25255212 تاريخ وفى ،   4524:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته شحاته محمد الرحمن عبد مسعد   - 3

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 3521    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها بدران مصطفى محمد فاديه -  1

 مبارك حى مشروع على محمد شارع أ مدخل 0 عماره الثالث الدور 13 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 الضواحى - الثانيه المرحله

 العنوان تعديل تم 25255212 تاريخ وفي 3521    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها بدران مصطفى محمد فاديه -  2

 مبارك حى مشروع على محمد شارع أ مدخل 0 عماره الثالث الدور 13 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 الضواحى - الثانيه المرحله



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 0266    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  3

 شارع 13 رقم بالعقار 64 بلوك 15 السلم يمين على الثانى بالدور 22 شقة/  بالعنوان الفرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 نصر مدينة السادسة المنطقة الظاهرى داود

 تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 0266    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  4

 شارع 13 رقم بالعقار 64 بلوك 15 السلم يمين على الثانى بالدور 22 شقة/  بالعنوان الفرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 نصر مدينة السادسة المنطقة الظاهرى داود

 تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 0266    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  0

 شارع 13 رقم بالعقار 64 بلوك 15 السلم يمين على الثانى بالدور 22 شقة/  بالعنوان الفرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 نصر مدينة السادسة المنطقة الظاهرى داود

 تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 0266    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  6

 شارع 13 رقم بالعقار 64 بلوك 15 السلم يمين على الثانى بالدور 22 شقة/  بالعنوان الفرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 نصر مدينة السادسة المنطقة الظاهرى داود

 تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 0266    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  1

 شارع 13 رقم بالعقار 64 بلوك 15 السلم يمين على الثانى بالدور 22 شقة/  بالعنوان الفرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 نصر مدينة السادسة المنطقة الظاهرى داود

 تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 0266    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  4

 شارع 13 رقم بالعقار 64 بلوك 15 السلم يمين على الثانى بالدور 22 شقة/  بالعنوان الفرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 نصر مدينة السادسة المنطقة الظاهرى داود

 تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 0266    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  2

 شارع 13 رقم بالعقار 64 بلوك 15 السلم يمين على الثانى بالدور 22 شقة/  بالعنوان الفرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 نصر مدينة السادسة المنطقة الظاهرى داود

 تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 0266    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  15

 شارع 13 رقم بالعقار 64 بلوك 15 السلم يمين على الثانى بالدور 22 شقة/  بالعنوان الفرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 نصر مدينة السادسة المنطقة الظاهرى داود

 تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 0266    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  11

 شارع 13 رقم بالعقار 64 بلوك 15 السلم يمين على الثانى بالدور 22 شقة/  بالعنوان الفرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 نصر مدينة السادسة المنطقة الظاهرى داود

 تعديل تم 25255224 تاريخ وفي 0266    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  12

 شارع 13 رقم بالعقار 64 بلوك 15 السلم يمين على الثانى بالدور 22 شقة/  بالعنوان الفرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 نصر مدينة السادسة المنطقة الظاهرى داود

،  العنوان تعديل تم 25255220 تاريخ وفي 41361    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و بيومى سالمه محمد -  13

 - ممفيس شارع القصيفى عماره 6 رقم عقار العلوى الثانى الدور 2 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 الشرق

 العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي 4613    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه احمد بحيري احمد محسن -  14

  المناخ قسم - الكويت امل مساكن - 2 رقم عماره - 3 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 4613    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها الهواري رمضان الفتاح عبد السيده/ليصبح التجاري االسم تعديل -  10

 امل مساكن - 2 رقم عماره - 3 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 25255221 تاريخ وفي

  المناخ قسم - الكويت

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ومقاوالت جمركى تخليص مكتب/  ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكه احمد محسب محمد صادق احمد عالء -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم25255250 تاريخ وفي 41434   برقم قيدها سبق  ، داخلى ونقل

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم25255252 تاريخ وفي 12542   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاها الحصرى العزيز عبد محى نبيله -  1

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 تعديل تم25255252 تاريخ وفي 12542   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاها الحصرى العزيز عبد محى نبيله -  2

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيدها سبق ، وشريكتهما والى محمد ابراهيم محمد وعمر والى محمد ابراهيم محمد احمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم25255252 تاريخ وفي 12542

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 التجارى االسم تعديل: الى 12542 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  25255252:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكتهما والى محمد ابراهيم محمد وعمر والى محمد ابراهيم محمد احمد/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 12542 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  25255252:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكتهما والى محمد ابراهيم محمد وعمر والى محمد ابراهيم محمد احمد/  ليصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  والى محمد ابراهيم محمد عمر -  1

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  والى محمد ابراهيم محمد عمر -  2

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  والى محمد ابراهيم محمد احمد -  3

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  والى محمد ابراهيم محمد احمد -  4

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحصرى العزيز عبد محى نبيله -  0

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الحصرى العزيز عبد محى نبيله -  6

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  والى محمد ابراهيم محمد عمر -  1

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  والى محمد ابراهيم محمد عمر -  4

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  والى محمد ابراهيم محمد احمد -  2

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  والى محمد ابراهيم محمد احمد -  15

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحصرى العزيز عبد محى نبيله -  11

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الحصرى العزيز عبد محى نبيله -  12

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  والى محمد ابراهيم محمد عمر -  13

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  والى محمد ابراهيم محمد عمر -  14

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  والى محمد ابراهيم محمد احمد -  10

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  والى محمد ابراهيم محمد احمد -  16

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة وصيةت  الحصرى العزيز عبد محى نبيله -  11

 12542   برقم    25255252

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  الحصرى العزيز عبد محى نبيله -  14

 12542   برقم    25255252



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالمه محمد سالم علي محمد -  12

 36224   برقم    25255254

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  سالمه محمد سالم علي محمد -  25

 36224   برقم    25255254

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالمه محمد سالم علي محمد -  21

 36224   برقم    25255254

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  سالمه محمد سالم علي محمد -  22

 36224   برقم    25255254

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  تضامن شركة  وشريكتهما والى محمد ابراهيم محمد وعمر والى محمد ابراهيم محمد احمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

 12542   برقم    25255252:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص

  بسيطة توصية  وشريكتهما والى محمد ابراهيم محمد وعمر والى محمد ابراهيم محمد احمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  2

 12542   برقم    25255252:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص

    25255224:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  3

 0266   برقم

    25255224:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  4

 0266   برقم

    25255224:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  0

 0266   برقم

    25255224:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  6

 0266   برقم

    25255224:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  1

 0266   برقم

    25255224:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  4

 0266   برقم

    25255224:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  2

 0266   برقم

    25255224:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  15

 0266   برقم

    25255224:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  11

 0266   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    25255224:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  زيد ابو وولده زيد ابو اسماعيل الحفيظ عبد -  12

 0266   برقم

   برقم    25255220:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و بيومى سالمه محمد -  13

41361 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 0451   برقم    25255252:  تاريخ ، 613  2524/4/4حتى سارى  محمود مصطفى الوهاب عبد جليله -  1

 6112   برقم    25255252:  تاريخ ، 602  2525/1/3حتى سارى  شامىال مصطفى محمد كريم -  2

 6112   برقم    25255252:  تاريخ ، 603  2520/1/2حتى سارى  الشامى مصطفى محمد كريم -  3

 6414   برقم    25255252:  تاريخ ، 604  2520/2/24حتى سارى  الجنيدى محمد زكريا محمد -  4

 23113   برقم    25255252:  تاريخ ، 612  2523/1/0حتى سارى  حجاج محمود حسن ماجده -  0

 26446   برقم    25255252:  تاريخ ، 660  2523/3/20حتى سارى  ابراهيم خليل محمد سعيد محمد -  6

 6140   برقم    25255252:  تاريخ ، 643  2520/1/11حتى سارى  الرحمن عبد احمد عباس محمد هشام -  1

 33520   برقم    25255252:  تاريخ ، 615  2520/2/3حتى سارى  الدين على السيد سعيد محمد -  4

 23114   برقم    25255252:  تاريخ ، 611  2523/1/0 حتى سارى  ابراهيم محمد شحاته محمد محسن على -  2

 23556   برقم    25255252:  تاريخ ، 665  2523/1/1حتى سارى  عيسى حامد محمد سماح -  15

 26046   برقم    25255253:  تاريخ ، 621  2523/3/23حتى سارى  العاصى الدرمداش محمد عزت -  11

 0225   برقم    25255253:  تاريخ ، 151  2524/1/4   حتى ساري      2512/1/4 -ج  الفقى يوسف احمد محمد -  12

    25255253:  تاريخ ، 151  2523/3/26   حتى ساري        2514/3/26  -ج  عبده على السيد العربى السيد راندا -  13

 26250   برقم

   برقم    25255253:  تاريخ ، 154  2524/4/25    حتى ساري       2512/4/25 -ج  سليم محمد مصطفى خضر -  14

4164 

   برقم    25255253:  تاريخ ، 624  2520/1/12   حتى ساري          2525/1/12 -ج  سمره على محمد منير محمد -  10

6123 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 24121   برقم    25255253:  تاريخ ، 640  2523/4/14 حتى سارى  القصاص السيد احمد حسين محمد -  16

 4431   برقم    25255253:  تاريخ ، 641  2524/2/25 حتى سارى  الحديدى احمد محمد احمد -  11

    25255253:  تاريخ ، 642  2520/1/10    حتى ساري             2525/1/10 -ج  السيد احمد احمد محمد رمضان -  14

 6254   برقم

:  تاريخ ، 623  2523/11/20   حتى ساري          2514/11/20 -ج  مشمش عثمان عثمان الداودى ريحاب -  12

 3214   برقم    25255253

   برقم    25255253:  تاريخ ، 152  2522/15/2    حتى ساري            2511/15/2 -ج  هالل على فتحى عادل -  25

14412 

 0440   برقم    25255254:  تاريخ ، 121  2524/11/3حتى سارى  المنشاوى حسن حلمى حسن -  21

 35454   برقم    25255254:  تاريخ ، 124  2523/6/11 حتى سارى  رشوان ثابت محمد انتصار -  22

 6500   برقم    25255254:  تاريخ ، 126  2524/12/10حتى سارى  كيوان السيد على فاروق على -  23

 32445   برقم    25255254:  تاريخ ، 120  2524/4/12 حتى سارى  الغضبان محمد الرازق عبد السعيد -  24

 6222   برقم    25255254:  ريختا ، 133  2520/1/31 حتى سارى  ابوسمره محمود سيد ايهاب -  20

 6462   برقم    25255250:  تاريخ ، 164  2520/2/24 حتى سارى  الحفنى حسين ابراهيم محمد ابرهيم -  26

   برقم    25255250:  تاريخ ، 141  2523/11/14                         حتى سارى-ج  محمود طه احمد احمد اسراء -  21

31561 

   برقم    25255250:  تاريخ ، 102  2524/50/35                          حتى سارى-ج  عثمان الراوى احمد هانى -  24

0510 

   برقم    25255250:  تاريخ ، 102  2524/11/15                         حتى سارى-ج  القشاوى على على رجب عمرو -  22

0444 

 11201   برقم    25255250:  تاريخ ، 164  2522/4/20 حتى سارى  محمد حسن محمد محمد -  35

 6262   برقم    25255250:  تاريخ ، 110  2520/1/20 حتى سارى  الرحمن عبد حسن وجدى الرحمن عبد محمد -  31

    25255250:  تاريخ ، 105  2524/54/14                           حتى سارى-ج  عرفه محمد الدين صالح احمد -  32

 31461   برقم

 0543   برقم    25255256:  تاريخ ، 451  2524/6/4 حتى سارى  جابر محمد على محمد -  33

 3543   برقم    25255256:  تاريخ ، 103  2523/0/31 حتى سارى  بالل محمد شيحه السيد عمرو -  34

 11216   برقم    25255256:  تاريخ ، 142  2522/2/12حتى سارى  العزبى النجا ابو فاضل على -  30

 6352   برقم    25255256:  تاريخ ، 143  252/2/25 حتى سارى  الغيطانى المتولى الرفاعى سميه -  36

 12420   برقم    25255256:  تاريخ ، 455  2521/12/26 حتى سارى  الحفنى مصطفى لطفى مجدى -  31

 31250   برقم    25255256:  تاريخ ، 452  2524/4/24حتى سارى  زارع محمود مصطفى عادل -  34

 32222   برقم    25255256:  تاريخ ، 456  2525/1/0  الحليم عبد محمد الرازق عبد بسام -  32



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 16516   برقم    25255256:  تاريخ ، 124  2522/1/16حتى سارى  المرسى محمد مسعد محمود -  45

 3334   برقم    25255256:  تاريخ ، 454  2523/1/14 حتى سارى  المنير فهمى ابراهيم نبيه مصطفى -  41

 1161   برقم    25255256:  تاريخ ، 452  2522/15/2 حتى سارى  فرحات مصطفى عوض السيد -  42

 0231   برقم    25255252:  تاريخ ، 431  2524/11/25 حتى سارى  عثمان درويش محمود بركات -  43

 32461   برقم    25255252:  تاريخ ، 422  2524/4/23 حتى سارى  حسان محمود محمد نبيل محمد -  44

 24131   برقم    25255252:  تاريخ ، 425  2523/2/6 حتى سارى  ريحان حسن على امانى -  40

 6352   برقم    25255252:  تاريخ ، 143  2520/2/1 حتى سارى  الغيطانى المتولى الرفاعى سميه -  46

 0252   برقم    25255252:  تاريخ ، 412  2524/6/35 حتى سارى  الحسينى محمد السيد كريم -  41

 12344   برقم    25255252:  تاريخ ، 420  2522/15/15 حتى سارى  محمد انيس محمد عادل محمد -  44

 0101   برقم    25255252:  تاريخ ، 413  2524/15/14حتى سارى  يوسف العال عبد محمد فتحية -  42

 32613   برقم    25255252:  تاريخ ، 414  2524/2/35 حتى سارى  المصرى عوض يسرى يبسرى -  05

 24123   برقم    25255252:  تاريخ ، 411  2523/2/2حتى سارى  ابراهيم محمد محمد سمير محمد -  01

 0620   برقم    25255252:  تاريخ ، 411  2524/2/22 حتى سارى  فياض اسماعيل محمد محمد عادل -  02
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 25443   برقم    25255226:  تاريخ ، 1144  2522/11/1حتى سارى  ابراهيم السيد العال عبد محمد محمد -  112
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 22524   برقم    25255226:  تاريخ ، 1144  2523/0/1 حتى سارى  هاللى احمد محمد محسن -  145

 0665   برقم    25255221:  تاريخ ، 1221  2524/15/2 حتى سارى  الشافعى محمد ابراهيم السيد رزق -  141

 0165   برقم    25255221:  تاريخ ، 1232  2524/15/12 حتى سارى  حسن محمد احمد شاكر -  142

 6561   برقم    25255221:  تاريخ ، 1222  2524/12/12 حتى سارى  الحماقى محمد السيد احمد -  143

 16424   برقم    25255221:  تاريخ ، 1234  2522/4/4 حتى سارى  حسين احمد حسين مصطفى محمد -  144

 22404   برقم    25255221:  تاريخ ، 1226  2523/0/12 حتى سارى  محمد العال عبد سعد امجد -  140

 0121   برقم    25255221:  تاريخ ، 1211  2524/15/20 حتى سارى  محمد ابراهيم محمد عدلى -  146

 25454   برقم    25255221:  تاريخ ، 1232  2522/11/12 حتى سارى  صبح السعيد السيد محمد سامر -  141

 23423   برقم    25255221:  تاريخ ، 1223  2523/1/16 حتى سارى  مرسى احمد جمال خالد ريهام -  144

 31661   برقم    25255221:  تاريخ ، 1241  2524/3/11 حتى سارى  الرحمن عبد عيسى عيسى حسن -  142

 0001   برقم    25255221:  تاريخ ، 1250  2524/2/1 حتى سارى  القطاوى محمد حسن احمد -  125

 0424   برقم    25255221:  تاريخ ، 1230  2524/11/13 حتى سارى  زيدان السيد السيد محمد صبرى -  121

 0503   برقم    25255221:  تاريخ ، 1254  2524/6/2 حتى سارى  مصطفى هاشم حامد محمد -  122

 12004   برقم    25255221:  تاريخ ، 1233  2522/15/10 حتى سارى  الجيزى حلبى فاروق محمد امل -  123

 4444   برقم    25255221:  تاريخ ، 1224  2524/2/22 حتى سارى  فهيم محمد عبده نادر -  124

 6164   برقم    25255221:  تاريخ ، 1251  2520/1/2 حتى سارى  الىفض حسن محمد محمد -  120

 22251   برقم    25255221:  تاريخ ، 1256  2522/12/35 حتى سارى  الروبى محمد حلمى محمد مها -  126

 0043   برقم    25255221:  تاريخ ، 1252  2524/2/4 حتى سارى  داود سليمان ابراهيم محمد سيف -  121

 0162   برقم    25255221:  تاريخ ، 1220  2524/6/22 حتى سارى  شليل على على قطب اسامه -  124

 20346   برقم    25255221:  تاريخ ، 1210  2523/3/11 حتى سارى  الغنيمى ابراهيم المنعم عبد السيد -  122

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    25255252:  تاريخ ، 602  2524/6/1 حتى سارى  الليلى صالح فهمى صالح الجرايحى وشريكه اللى صالح فهمى كمال -  1

 0545   برقم

 ، 602  2524/6/1 حتى سارى  اللى صالح فهمى كمال احمد وشريكه اللى صالح فهمى كمال/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  2

 0545   برقم    25255252:  تاريخ

 6421   برقم    25255254:  تاريخ ، 124  2520/3/2 حتى سارى  وشريكه الجندى -  3
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 4643   برقم    25255254:  تاريخ ، 125  2524/4/4 حتى سارى  وشريكه الديب محمد السيد عادل -  4

 6314   برقم    25255250:  تاريخ ، 145  2520/2/13 حتى سارى  شركاه و عبده الحاج محمود شركة -  0

:  تاريخ ، 434  2524/15/22 حتى سارى  وشريكته الخضيرى المنعم عبد محمد شركة ليصبح التجارى االسم تعديل -  6

 32112   برقم    25255252

:  تاريخ ، 434  2524/15/22 حتى سارى  وشريكته الخضيرى المنعم عبد محمد شركة ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

 32112   برقم    25255252

 4114   برقم    25255215:  تاريخ ، 444  2524/4/25حتى سارى  وشركاهما الشامى عباس ومحمد احمد -  4

 6121   برقم    25255215:  تاريخ ، 445  2520/1/10حتى سارى  وشركاها الرحمن عبد همام بكرى ستهم -  2

 0245   برقم    25255215:  تاريخ ، 406  2524/12/4 حتى سارى  والتصدير لإلستيراد المصرى شركة -  15

 0162   برقم    25255211:  تاريخ ، 440  2524/15/25حتى سارى  وشريكه قاسم ابراهيم محمد ابراهيم -  11

:  تاريخ ، 212  2520/1/3   حتى ساري            2525/1/3 -ج  وشركاه الشعراوى عفيفى محمد محمود غازى شركة -  12

 6122   برقم    25255212

:  تاريخ ، 212  2520/1/3   حتى ساري            2525/1/3 -ج  وشركاه الشعراوى عفيفى محمد محمود غازى شركة -  13

 6122   برقم    25255212

 0521   برقم    25255214:  تاريخ ، 261  2524/0/31حتى سارى  وشريكته عماشة ابو ابراهيم على ايمن -  14

 4524   برقم    25255212:  تاريخ ، 241  2514/12/12ج  وشريكته شحاته محمد الرحمن عبد مسعد -  10

  2524/4/3 حتى سارى(  العال عبد محمد الشحات ياسر المرحوم خلفاء)وشركاءها درويش محسن عبده نصره شركة -  16

 4610   برقم    25255225:  تاريخ ، 1522

 4366   برقم    25255223:  تاريخ ، 1530/  2524/2/15حتى سارى  وشركاه الفار العزيز عبد طمان وائل -  11

:  تاريخ ، 1530/  2524/2/15حتى سارى  وشريكه الفار العزيز عبد طمان وائل/  بجعله التجارى االسم تعديل -  14

 4366   برقم    25255223

 0445   برقم    25255223:  تاريخ ، 1542  2524/4/11 حتى سارى  وشريكتها عثمان محمد فوزية -  12

 6012   برقم    25255223:  تاريخ ، 1545  2520/3/21 حتى سارى  وشريكته الحمامى الوهاب عبد ابراهيم احمد -  25

 6522   برقم    25255223:  ختاري ، 1546  2524/12/13 حتى سارى  وشركاه العجوز حارس -  21

 6553   برقم    25255224:  تاريخ ، 1154  2524/12/4 حتى سارى  وشركاه امام الستار عبد الدين عالء -  22

 6246   برقم    25255220:  تاريخ ، 1141  2520/1/35 حتى سارى  جالب حسن محمد و جالب حسن رامى شركة -  23

   برقم    25255220:  تاريخ ، 1102  2524/4/20 حتى سارى  وشركاه زيد ابو ابراهيم احمد محمد محمد شركة -  24

0014 

 6044   برقم    25255220:  تاريخ ، 1135  2520/3/21 حتى سارى  وشريكه الغنى عبد عباس محسن شركة -  20

   برقم    25255220:  تاريخ ، 1165  2522/11/20 حتى سارى  شريكتها و السمان زيد ابو امين نوال شركه -  26

21460 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    25255226:  تاريخ ، 1110  2524/4/23حتى سارى(  مرزوق حليم كمال خلفاء) وشركاه مرزوق حليم كمال رامى -  21

 32411   برقم

   برقم    25255226:  تاريخ ، 1146  2524/12/21 حتى سارى  وشركاها الدين سعد الدين شرف مسعد سلوى شركة -  24

6516 

 1611   برقم    25255226:  تاريخ ، 1113  2522/2/4حتى سارى  لإلستيراد وشركاه قورة شركة -  22

 1611   برقم    25255226:  تاريخ ، 1113  2522/2/4حتى سارى  لإلستيراد وشركاه قورة شركة -  35

 4143   برقم    25255226:  تاريخ ، 1141  2524/4/24حتى سارى  وشريكتها هاشم السيد محمد حسن سماح شركة -  31

 0431   برقم    25255221:  تاريخ ، 1245  2524/4/11 حتى سارى  وشريكته الشرقاوى السيد السيد احمد -  32

 0431   برقم    25255221:  تاريخ ، 1245  2524/4/11 حتى سارى  وشريكته الشرقاوى السيد السيد احمد -  33

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


