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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 42246 برقم 20201022 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربير سالم ابراهيم فتحى مياده -  1

 5 رقم عماره - 14 رقم شقه:  بجهة ،( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ - الكويت مساكن

 تجهيز عن 9524 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حواله السيد ابراهيم خيرى اسامه -  2

 الزهور - B8 مشروع 43 رقم عماره - 9 رقم محل:  بجهة ، البحريه المأكوالت

 عن 42232 برقم 20201020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازقى محمد احمد محمد احمد احمد -  3

 64 رقم عمارة - الزهور:  بجهة ، ؛*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 2 رقم شقه - الجوهره مساكن

 مكتب عن 42212 برقم 20201015 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى درويش ابراهيم احمد -  4

 16 رقم عماره - 2 رقم شقه:  بجهة ،( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) استيراد

 المناخ - السابعه المنطقه

 االستيراد عن 42220 برقم 20201018 فى قيد ، 500000.000  ، ماله سرأ ، فرد تاجر ،  فرج محمد محمود رامى -  5

 - اكتوبر 6 مساكن 34 عقار - 6 شقه:  بجهة ،( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 المناخ

 مكتب عن 42221 برقم 20201018 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعى على احمد محمد -  6

 الزهور تعاونيات 1 مدخل التضامن عماره 7 رقم شقه:  بجهة ، واحالل حفر مقاوالت

 عن 42181 برقم 20201007 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنى عبد حسين الدين حسام حسن -  7

 الشرق - السالم وعبد الفدا ابو شارع 5 رقم عقار 1 رقم مكتب:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 فى االستيراد عن 42197 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فواز على احمد حماده -  8

 الزهور حى الجبل ارض مساكن 24 رقم عماره 21 شقه:  بجهة ، لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 42198 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس محمد محمد خالد الدين سيف محمد -  9

 رقم شقه - عدلى شياخه زغلول سعد شارع 142 رقم عماره - المناخ:  بجهة ، القوارض و الحشرات مكافحه و نظافه خدمات عن

3 

 توريد عن 42234 برقم 20201020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده عثمان سعد محمود السيد -  10

 9 رقم شقه - الثانى الدور - خديجه السيده مساكن 73 رقم عماره - الضواحى:  بجهة ، بالجمله غذائيه مواد

 و استيراد عن 42237 برقم 20201020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ورده ابو عبده عبده محمد -  11

 3 رقم محل - الجوهره مساكن 34 رقم عمارة - الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس استيراد

 مطعم عن 42171 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على العجمى  محمد عبده محمد -  12

 الضواحى - زمزم منطقه 164 عقار 1 رقم محل:  بجهة ، وفالفل فول

 تجاره عن 42222 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم احمد احمد ابراهيم محمد -  13

 الزهور - دمياط موقف مشروع 4 عماره - 3 رقم محل:  بجهة ، ومنتجاتها االلبان
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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 42192 برقم 20201012 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الدمرانى التمساح صابر احمد -  14

 21 عماره 12 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن أ

 مالبس بيع عن 42163 برقم 20201004 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجراحى احمد عادل محمد -  15

 المناخ - والبلديه 3 شارع عوايد 69 رقم وتنظيم مدن 8 رقم عقار - العقار مدل يمين 1 رقم محل:  بجهة ،

 تجاره عن 42225 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت احمد البدرى احمد محمود -  16

 الزهور - القمصان ابو ابراج االخالص برج - 47 رقم محل:  بجهة ، منزليه وادوات مفروشات

 عن 42177 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حشيش ابو محمد حسن محمد حسن -  17

 الزهور - 8ب الحرفيين 4 رقم محل:  بجهة ، االخشاب تجاره

 تجاره عن 42215 برقم 20201015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوصيف عبده صبيح عبده -  18

 حوض نفيسه السيد مدرسه بجوار عمر احمد محمود محمد ملك - 2 رقم محل:  بجهة ، العامه والمقاوالت الرخام وتركيب وتقطيع

 الجنوب - خلف ابو

 قطع بيع عن 42216 برقم 20201015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العايدى محمد عطيه نجالء -  19

 الزهور - حرفيين أ 36 رقم عماره 15 رقم محل:  بجهة ، الزيوت ولوازم جديده سيارات غيار

 تجارة عن 42160 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم ابراهيم عمر محسن اسامه -  20

 ارضى أ 20 محل - السادات عاطف شارع النورس مول التجارى المركز - الشرق:  بجهة ، المقاهى و الشيشة لوازم

 تجاره عن 42174 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حشيش ابو محمد حسن محمد -  21

 العرب - الدقهليه شارع امتداد 41 قطعه 120 عقار 1 محل:  بجهة ، االثاث

 42201 برقم 20201014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العز ابو احمد الوردانى السالم عبد ابراهيم -  22

 الزراعة 103 رقم بالقطعة حظيرة - الزراعية االخضر الجنوب جمعية - الجنوب:  بجهة ، الماشية تربية و لتجارة حظيرة عن

 الثانية

 42170 برقم 20201005 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فويله منصف لرازقا عبد العربى احمد -  23

 ملك 1 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 الزهور - المناصره منطقه الرازق عبد العربى

 توريد مكتب عن 42228 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو محمد عبده سالى -  24

 الزهور - وحده 5000 ال مساكن 33 رقم عماره - 7 رقم شقه:  بجهة ، بالجمله الجاهزه المالبس وتجاره

 42254 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد احمد الدين نصر محمد احمد -  25

 الشرق - الدجله عطفه وتنظيم مدن جديده أ 7 عقار - أ 7/3 رقم محل:  بجهة ، الحلويات مستلزمات بيع عن

 42200 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فوده الرحمن عبد مصطفى كمال فاطمه -  26

 رقم عماره - الزهور:  بجهة ، ؛*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 15 رقم الشقه - الخطاب بن عمر 73

 عن 42231 برقم 20201020 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فويله شلبى محمد المعاطى ابو سعاد -  27

 الشرق - المحروسه ابراج 1 رقم عماره - 11 رقم محل:  بجهة ، صحيه ادوات بيع

 عن 42167 برقم 20201005 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادو هللا عبد مسعد السعيد محمد -  28

  عقار 19 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن أ50
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مكتب عن 42193 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد طنطناوى محمد حاتم -  29

 4 رقم شقه - االول الدور - الموجى الشهيد و زغلول سعد شارع السويس قناة برج - المناخ:  بجهة ، بحريه خدمات

 تعبئه عن 42204 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضير مسعد مسعد مسعد رضا -  30

 - التكاليف منخفض الخطاب بن عمر وحده 1328 مشروع ب/31 رقم عماره - 18 رقم شقه:  بجهة ، الغذائيه المواد وتغليف

 الزهور

 تجارة عن 42226 برقم 20201019 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد العظيم عبد احمد محمد -  31

 4 رقم محل - الجيزة تعاونيات المغرب عمارة - الزهور:  بجهة ، االحذية بيع و

 عن 42239 برقم 20201021 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب فوزى محمد فؤاد احمد دنيا -  32

 27 رقم بالشقه 2 رقم حجره:  بجهة ،( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الزهور تعاونيات 2 مدخل درويش سيد عماره - السادس الدور -

 ماركت سوبر عن 42260 برقم 20201027 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزب احمد محمد محمد -  33

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 144 رقم عقار ب 144 رقم محل:  بجهة ،

 عن 42238 برقم 20201021 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد ابراهيم محمد محمود -  34

 االندلس برج - المناخ:  بجهة ، ؛*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المسروق بالدور شقه - المسروق الدور - وعبادى زغلول صفيه شارع 116 رقم عقار

 اجهزه تجاره عن 42188 برقم 20201011 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ويصا موريس نزيه مايكل -  35

 الزهور - المروه مساكن 54 رقم عماره 4 رقم محل:  بجهة ، المحمول

)  االنترنت خدمات عن 42236 برقم 20201020 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغلبان على حمدى -  36

 34 رقم محل - الزهور نياتتعاو زغلول سعد عماره - الزهور:  بجهة ،(  الالزمه التراخيص على الحصول بعد

 اجهزه تجاره عن 42188 برقم 20201011 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ويصا موريس نزيه مايكل -  37

 االربعين - السيد مصطفى محمد المؤجر - الجيش شارع من وديع حاره 33 رقم عماره 3 رقم محل:  بجهة ، المحمول

 عن 42203 برقم 20201014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عقيل الرحيم عبد محمد حسنى هند -  38

 المناخ - السواحل قشالق االسراء برج 27 رقم عقار 1 رقم محل:  بجهة ، حريمى كوافير

 عن 42223 برقم 20201018 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضيف الرءوف عبد الرحيم عبد ثناء -  39

 الدور 5 رقم الوحده:  بجهة ، ؛*؛( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الشرق - الجمهوريه شارع االستثمارى البريد مبنى الثانى

 االستيراد عن 42217 برقم 20201015 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد هاشم احمد -  40

 رقم ملك ارضى محل:  بجهة ، الزيوت وتجاره( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 الجنوب - البقر بحر مصرف 637

 42159 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد محمد اسماعيل اسماعيل هللا عبد -  41

 الزهور - الزهور تعاونيات 4 مدخل النهضه عماره - 16 رقم محل:  بجهة ، ومستلزماتها استيشن البالى اجهزه بيع عن

 ، بقاله عن 42172 برقم 20201006 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس حكيم جرجس جوزيف -  42

 الشرق - وعرفات الجيار الشهيد شارع 11 عقار االرضى الدور محل:  بجهة

 عن 42183 برقم 20201007 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضالم العال ابو مجدى محمد -  43

 الدور 3 رقم بالشقه حجره:  بجهة ،(  لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الشرق - ورشيد عزمى شارع 9 رقم عقار االول
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 و بيع عن 42211 برقم 20201015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو الهادى عبد عيد سامى -  44

 1 رقم محل - الجنوب شياخه البقر بحر ناصر مشروع 19 رقم بالملك - الضواحى:  بجهة ، الكهربائيه االجهزه صيانه

 مكتب عن 42255 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فريد محمد محمد نصر محمد -  45

 3 رقم شقه - الحريه مساكن 97 رقم عمارة - المناخ:  بجهة ، غذائيه مواد توريد

 ماعدا) االستيراد عن 42209 برقم 20201015 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه حلمى على رشا -  46

 2 مدخل الوادى عماره - 28 رقم شقه:  بجهة ،( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة

 الزهور - الزهور تعاونيات

 عن 42168 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف ابراهيم ابراهيم جمال سمير -  47

 بن عمر جمعيه 2 رقم ارض قطعه 1 الحوشه أ حوض الرابعه الزراعه 67 رقم حظيره:  بجهة ، وتجارتها الماشيه لتربيه حظيره

 الجنوب - الزراعيه التعاونيه الخطاب

 عن 42253 برقم 20201027 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد الدين شرف محمد ابراهيم -  48

 - 103 رقم بالشقه حجره:  بجهة ،* ؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الضواحى - مستجد شارع الكحكى برج - االول الدور

 عن 42162 برقم 20201001 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السخرى مصطفى على وائل -  49

 رقم عماره - الزهور:  بجهة ، ؛*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 5 رقم شقه - وحده 5000 ال مساكن 145

 عن 42186 برقم 20201011 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضالم العال ابو مجدى كريم -  50

 56 رقم عماره - الزهور:  بجهة ، ؛*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 9 رقم شقه - الخرجيين شباب مساكن

 عن 42245 برقم 20201022 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى على محمد عيد اشرف -  51

 مساكن 9 عماره 7 شقه:  بجهة ، ؛*؛( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - طالب ابى بن على

 42194 برقم 20201013 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد ابراهيم محمد اسامه رحمه -  52

 االسكان بنك مساكن 31 رقم عمارة 3 رقم بالشقة حجرة:  بجهة ، لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن

 الضواحى

 تجاره عن 42199 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين فتحى عماد -  53

 21 رقم محل - الزهور تعاونيات االندلس عماره - الزهور:  بجهة ، خردوات

 االستيراد عن 42213 برقم 20201015 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان احمد السيد محمد -  54

 رقم عماره - 208 رقم بالشقه حجره:  بجهة ،( لذلك منظمةال واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 الزهور - المدينه شباب مساكن 6

 عن 42233 برقم 20201020 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب فوزى محمد فؤاد احمد محمود -  55

 - 27 رقم بالشقه حجره:  بجهة ،( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الزهور تعاونيات 2 مدخل درويش سيد عماره - السادس الدور

 عن 42176 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدهرى فاضل كامل محمد محمد -  56

 الضواحى - الزهراء فاطمه حرفين 446 رقم محل:  بجهة ، معدنيه الواح تشكيل ورشه

 عن 42243 برقم 20201022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين حسن رشاد محمد حسن -  57

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 183 رقم عقار االول الدور 5 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، نظافه خدمات



 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

 تاهيل عن 42257 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى احمد احمد محمد -  58

 الدور 2 شقه:  بجهة ،(  والحراسه واالمن االنترنت خدمات عدا فيما)  معهم والعاملين ذويهم وتدريب الخاصه االحتياجات ذوى

 الشرق - الطور شارع االصدقاء برج 34 عقار الثانى

 عن 42224 برقم 20201019 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نور محمد القادر عبد محمد شريف -  59

 1 رقم محل - العموميه الوليد بن خالد جمعيه امام رمضان من العاشر منطقه - المناخ:  بجهة ، صيدليه

 عن 42229 برقم 20201019 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مصطفى ابراهيم مستوره -  60

 12 رقم محل - الزهور تعاونيات 3 مدخل العزيز عبد بن عمر عمارة - الزهور:  بجهة ، االستيراد و رجالى كوافير

 سوبر عن 42230 برقم 20201019 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شمس حسين حسن امين مى -  61

 1 رقم محل - االرضى الدور - 2 رقم و السواحل شارع تنظيم و مدن 2 رقم عقار - المناخ:  بجهة ، ماركت

 تجاره عن 42264 برقم 20201028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمود المنعم عبد محمود -  62

 الزهور - رباح بن بالل مساكن 72 رقم عماره - 9 رقم محل:  بجهة ، الغذائيه المواد

 عن 42173 برقم 20201006 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى ابراهيم احمد هللا عبد دينا -  63

 11 رقم عمارة - المناخ:  بجهة ، ؛*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 3 رقم شقه - 2 نمرة و الورشة شارع

 سوبر عن 42251 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن محمد على هانم -  64

 الجنوب - االسراء جمعيه مساكن 247 عقار - 1 رقم محل:  بجهة ، تموينيه وسلع ماركت

 االستيراد عن 42169 برقم 20201005 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان السيد فؤاد منى -  65

 االول الدور 6 رقم بالشقه حجره:  بجهة ،(  لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 الزهور - تعاونيات 2 مدخل النيل عماره علوى

 ، ماركت سوبر عن 42179 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد على فؤاد محمد -  66

 4 رقم محل - أ 20 مشروع الخرجيين شباب 15 رقم عماره - الضواحى:  بجهة

 و تجهيز عن 42252 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التابعى محمد يوسف محمد -  67

 2 رقم محل - االرضى الدور - الرحالت جمرك منطقه 6 رقم عماره - العرب:  بجهة ، الخلول ام و بكلويز - بحريه ماكوالت بيع

 عن 42256 برقم 20201027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرودى متولى حسين ابراهيم محمد -  68

 الضواحى - القابوطى 5 بلوك 56 رقم القطعه على رعقا - الثالث الدور - 3 رقم شقه:  بجهة ، بناء مواد وتوريد مقاوالت

 فى االستيراد عن 42180 برقم 20201007 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللبان محمد احمد منيره -  69

 - زغلول وسعد الدقهليه شارع مخاريطه ملك عقار الرابع الدور 11 رقم شقه:  بجهة ، لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 العرب

 تجاره عن 41083 برقم 20201006 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم ابراهيم انتصار -  70

 الضواحى -القابوطى 3 بلوك 30 رقم قطعه االرضى الدور 2 رقم محل:  بجهة ، جاهزه مالبس

 مكتب عن 42250 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات عثمان احمد شريف -  71

 التراخيص على الحصول بعد واالنترنت والمصاحف الدينيه والكتب والمجالت االصحف اصدار عدا فيما)  وطباعه واعالن دعايه

 العرب - العزب ارض مصر نهضه شارع 4 رقم عقار االول الدور 1 رقم شقه:  بجهة ،(  الالزمه

 تجاره عن 41083 برقم 20201006 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم ابراهيم انتصار -  72

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

 عن 42247 برقم 20201025 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق محمد المقصود عبد متولى هبه -  73

 الضواحى - النور مساكن 10 عماره 11 محل:  بجهة ، حريمى كوافير



 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

 مكتبه عن 42184 برقم 20201011 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميد قويطه السالم عبد حسام -  74

 بجهة ، ؛*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد(  مستندات تصوير دون) 

 3 رقم محل - البقر بحر للمصرف الشرقيه الضفه القويطه حوض 755 رقم عماره - الجنوب: 

 عن 42210 مبرق 20201015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كرات ابو السيد ابراهيم محسن زينب -  75

 الزهور - الجوهره مساكن 67 رقم عماره 202 رقم شقه:  بجهة ، جمركى تخليص مكتب

 عن 42248 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبلص ابراهيم اللطيف عبد على -  76

 - العاص بن عمرو مساكن ب مدخل 53 رقم عماره 17 رقم شقه:  بجهة ، رحالت وسيارات ومعدات سيارات تاجير مكتب

 الزهور

 قطع بيع عن 42235 برقم 20201020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات ابراهيم ابراهيم احمد -  77

 الزهور - الزهور حرفيين أ 34 رقم عماره - 15 رقم محل:  بجهة ، الجديده السيارات غيار

 عن 42205 برقم 20201014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جعفر الداودى الداودى انور محمد -  78

 3 رقم شقه - الرابعه المنطقه 57 رقم عماره - المناخ:  بجهة ، البناء مواد توريد و مقاوالت مكتب

 عن 42258 برقم 20201027 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربير سالم ابراهيم فتحى عبير -  79

 أ  13 عقار 20 شقه:  بجهة ، ؛*؛( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن

 عن 42161 برقم 20201001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان محمد العربى السيد ريهام -  80

 الجنوب - القابوطى الجديده الحظائر منطقه - 464 رقم حظيره:  بجهة ، الماشيه لتربيه حظيره

 عن 42202 برقم 20201014 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الموجود عبد الدين نصر محمد -  81

 بالدور شقه 1 رقم  حجره:  بجهة ،(  لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الشرق - والمشرق الطور شارع 66 رقم عقار االول

 مطعم عن 42249 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشولى على احمد محمد على -  82

 الشرق - عرابى شارع 15 رقم البولمان برج 5 رقم محل:  بجهة ، التالماكو وبيع وتجهيز لتحضير

 عن 42165 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبار ابراهيم مصطفى فؤاد مصطفى -  83

 الزهور - الزهور تعاونيات 1 مدخل الترمذى عماره - 1 رقم محل:  بجهة ، ماركت سوبر

 االستيراد عن 42178 برقم 20201007 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد فتحى نسرين -  84

 الثانى الدور 10 رقم بالشقه حجره:  بجهة ،(  لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا)

 الضواحى - مبارك حى مساكن ب مخل 8 رقم عماره

 سوبر عن 42206 برقم 20201014 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه حسن على محمود كاريمان -  85

 العرب - 8 رقم شارع حاليا القديم الكورنيش شارع وتنظيم مدن 60/1 رقم المحل:  بجهة ، ساخنه ومشروبات ماركت

 عن 42261 برقم 20201028 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد توفيق محمد رافت ندى -  86

 الثالث الدور 2 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ - السواحل قشالق الخليل برج

 42166 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السديدى محمد سالم سالم السالم عبد محمد -  87

 401 رقم مكتب - الرابع الدور - محمود محمد شارع 12 رقم عقار - الشرق:  بجهة ، الجمركى التخليص عن

 ، جزاره عن 42182 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على الرازق عبد هشام -  88

 1 رقم محل - الزهور تعاونيات 1 مدخل نوبيع عماره - الزهور:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجاره عن 42219 برقم 20201018 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السرجانى محمد االسمر عصام -  89

 ورالزه - الزهور حرفيين أ 17 رقم عماره - 16 رقم محل:  بجهة ، جديده سيارات غيار قطع

 تجاره عن 42191 برقم 20201012 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سولاير بطرس عزمى جاد -  90

 الضواحى - الخريجين شباب منطقه 30 رقم عماره - 4 رقم محل:  بجهة ، الورقيه والمنتجات المنظفات

 حظيره عن 42240 برقم 20201021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح على عبده البدوى عصام -  91

 الضواحى - الجديد القابوطى الحظائر منطقه 141 رقم حظيره:  بجهة ، وتجارتها االلبان وانتاج وتجارتها الماشيه لتربيه

 عن 35111 برقم 20201025 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكرداوى مصطفى السيد فوزى احمد -  92

 الزهور - الزهور تعاونيات الجيزه مساكن الشافعى االمام عماره - 14 رقم محل:  بجهة ، جاهزه مأكوالت تحضير

 التخليص عن 42262 برقم 20201028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمركى للتخليص الجميل -  93

 الضواحى - الجديد السالم مساكن 124 رقم عماره - الرابع الدور - 2 رقم شقه:  بجهة ، الجمركى

 عن 42189 برقم 20201012 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد حافظ شحاته امل -  94

 13 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - المروه مساكن 22 رقم عماره

 توريد عن 42218 برقم 20201015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم عبد محمد حمدى مروه -  95

 19 رقم بالشقه حجرة - الرابع الدور - الحريه مساكن 81 رقم عماره - المناخ:  بجهة ، جاهزه مالبس

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 10000.000   مالها ،رأس   والبالستكيه الورقيه والمنتجات المنظفات بيع  ،  شركة   وشريكها هديه محمد احمد فاطمه -  1

 46 رقم عماره - 4 رقم محل:  بجهة ، والبالستكيه الورقيه والمنتجات المنظفات بيع عن ، 42242 برقم 20201022 فى ،قيدت

 الزهور -  B8 الخريجين شباب مساكن

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشريكته متولى على محمد احمد محمد -  2

 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 42185 برقم 20201011 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس*  ؛( لذلك المنظمة واللوائح

 6 مسكن 55 رقم عماره 13 رقم بالشقه حجره:  بجهة ،* ؛( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19

 المناخ - اكتوبر

 طبقا   36 فقرة 6 جموعةوالم 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   شركاها و النجا ابو حسن مصطفى مصطفى كريمه -  3

 ماعدا) االستيراد عن ، 42195 برقم 20201013 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  ؛*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين

 القنال شارع أ مدخل الموده برج - العرب:  بجهة ، ؛*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة

 3 رقم بالشقه حجرة - االول الدور - الداخلى

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاه حمزه ابراهيم محمد محمد -  4

 19 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 42187 برقم 20201011 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس(  لذلك المنظمة

 شارع الجيار على امينه ملك 12 رقم عقار - 2 رقم محل:  بجهة ،( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة

 العرب - والقليوبيه السواحل

 50000.000   مالها ،رأس  الهواء وتكيف التبريد غيار وقطع اجهزه توريد  ،  شركة   وشركاه حسن على احمد محمد زياد -  5

 عماره 17 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، الهواء وتكيف التبريد غيار وقطع اجهزه توريد عن ، 42196 برقم 20201013 فى ،قيدت

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 8 رقم



 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

  الساخنه رباتالمش و الماكوالت بيع و تناول و لتحضير عمومى مطعم  ،  شركة   شركاه و الكفراوى محمد طه محمد احمد -  6

 و الماكوالت بيع و تناول و لتحضير عمومى مطعم عن ، 42208 برقم 20201015 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس

 2 رقم محل - مبارك مساكن 1 مدخل 10 رقم بالعمارة - الضواحى:  بجهة ، الساخنه المشربات

 للسفن البحريه الخدمات باعمال والقيام المالحيه الوكاله اعمال بجميع القيام  ،  شركة   وشركاه المنصورى محمد مرسى محمد -  7

 وتموين للبضائع البحرى النقل الغراض وذلك السفن واستئجار وتأجير وتملك الجوى عدا فيما والتفريغ الدولى الشحن واعمال

 البحريه االنشطه وجميع للبضائع والبرى والنهرى البحرى الدولى والنقل المصريه بالموانئ البحريه البواخر غيار وقطع السفن

 التجاريه والتوكيالت والكيماويات الخطره المواد عدا فيما السفن واصالح المنتقله الصيانه واعمال واللوجستيات بالموانئ المتعلقه

 القيام عن ، 42207 برقم 20201015 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   مستخلصين بواسطه الجمركى والتخليص

 وتأجير وتملك الجوى عدا فيما والتفريغ الدولى الشحن واعمال للسفن البحريه الخدمات باعمال والقيام المالحيه الوكاله اعمال بجميع

 الدولى والنقل المصريه بالموانئ البحريه البواخر غيار وقطع السفن وتموين للبضائع البحرى النقل الغراض وذلك السفن واستئجار

 السفن واصالح المنتقله الصيانه واعمال واللوجستيات بالموانئ المتعلقه البحريه االنشطه وجميع للبضائع والبرى النهرىو البحرى

 الدور - 27 رقم شقه:  بجهة ، مستخلصين بواسطه الجمركى والتخليص التجاريه والتوكيالت والكيماويات الخطره المواد عدا فيما

 الزهور - والغالل والدقيق البقاله لتجاره واالسكان للبناء التعاونيه الجمعيه مساكن 2 مدخل عمان عماره - السادس

 الجوى والنقل الركاب نقل عدا فيما سبق ما وكل بذلك لهم مرخص  ،  شركة   وشركاه المنصورى محمد مرسى محمد -  8

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشره الالزمه القوانين احكام مراعاه مع الطيران شركات عن والوكاله

 الطيران شركات عن والوكاله الجوى والنقل الركاب نقل عدا فيما سبق ما وكل بذلك لهم مرخص عن ، 42207 برقم 20201015

 الجمعيه مساكن 2 مدخل عمان عماره - السادس الدور - 27 رقم شقه:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه القوانين احكام مراعاه مع

 الزهور - والغالل والدقيق البقاله لتجاره واالسكان للبناء التعاونيه

 السيارات غيار قطع وتجاره البيع مابعد وخدمات الكهربائيه االجهزه تجاره  ،  شركة   وشركاه العطله محمد سمير محمد -  9

 االجهزه تجاره عن ، 42244 برقم 20201022 فى ،قيدت 60000.000   مالها ،رأس  البناء مواد وتوريد والمستعمله الجديده

 رقم عماره 1 رقم محل:  بجهة ، البناء مواد وتوريد والمستعمله الجديده السيارات غيار قطع وتجاره البيع مابعد وخدمات الكهربائيه

 الضواحى - واالسكان البناء تعاونات لهيئه التابع Aِ   20 الخريجين شباب مساكن 30

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  عمومى مطعم  ،  شركة   وشريكها احمد محمد الرحمن عبد طلعت ابراهيم عبير -  10

 المناخ - االلى الحاسب معهد شرق 1 رقم عقار 12 رقم محل:  بجهة ، عمومى مطعم عن ، 42214 برقم 20201015

 برقم 20201012 فى ،قيدت 3000.000   مالها ،رأس   عطاره بيع  ،  شركة   وشريكتها احمد السيد محمد نجالء -  11

 الشرق - الدين وصالح عارف السالم عبد شارع 26 رقم عقار - محل:  بجهة ، عطاره بيع عن ، 42190

 500000.000   مالها ،رأس   البحريه واالشغال البحريه التوريدات  ،  شركة   وشركاه نور الجواد عبد عباس مجدى -  12

 مبنى مكرر الثانى الدور 4 رقم الوحده:  بجهة ، البحريه واالشغال البحريه التوريدات عن ، 42175 برقم 20201006 فى ،قيدت

 الشرق - وفلسطين النهضه شارع الفريبور

   مالها ،رأس   والمجوهرات والفضيه الذهبيه المصوغات تجاره  ،  شركة   وشريكه عيسى السيد ابراهيم محمد احمد شركه -  13

 رقم محل:  بجهة ، والمجوهرات والفضيه الذهبيه المصوغات تجاره عن ، 42241 برقم 20201021 فى ،قيدت 19000.000

 العرب - العزب ارض المعلمين مساكن ج مدخل 3 رقم عماره 15

 والمستلزمات البيئيه واالدوات الخامات وتوريد المتكامله البيئيه الخدمات  ،  شركة   وشريكه راشد اللطيف عبد حامد خالد -  14

 الخامات وتوريد المتكامله البيئيه الخدمات عن ، 42164 برقم 20201004 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   الطبيه

 - على محمد شارع الجولف ارض 4 رقم برج - الثانى الدور - 204 رقم شقه:  بجهة ، الطبيه والمستلزمات البيئيه واالدوات

 الشرق

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاه الفضيل عبد السعيد الدين حسام -  15

 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 42259 برقم 20201027 فى ،قيدت 4500.000   مالها ،رأس*  ؛(لذلك المنظمة واللوائح

 ابراج الناصر شارع 3 رقم برج - 5 رقم محل:  بجهة ،* ؛(لذلك المنظمة واللوائح قوانينلل طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19

 الشرق - االندلس



 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

 36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركائها العزيز عبد هللا عبد رشدى رافت شيماء شركه -  16

 ماعدا) االستيراد عن ، 42227 برقم 20201019 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس(  لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا  

 بالعماره الكائن الثانى بالدور - بالشقه حجره:  بجهة ،( لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة

 العرب - الغورى شارع 55,  53 رقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20201001 تاريخ وفى ،   5077:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المغربي حسن محمد احمد   - 1

 للوفاه ىالتجار السجل شطب

 شطب/محو تم   20201001 تاريخ وفى ،   31562:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن الرازق عبد محمد عبده   - 2

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

 تم   20201001 تاريخ وفى ،   30669:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الالوندى ابراهيم كمال مصطفى ريهام   - 3

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل شطب/محو

 وفى ،   30669:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الالوندى ابراهيم كمال مصطفى ريهان/ليصبح التجاري االسم تصحيح   - 4

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20201001 تاريخ

  السجل شطب/محو تم   20201001 تاريخ وفى ،   35107:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الكيكى عبده طه زينب   - 5

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20201005 تاريخ وفى ،   35053:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السنوسى على عادل ندى   - 6

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   41246:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض السيد جاد محمد شيماء   - 7

 التجارة العتزال السجل شطب  السجل

 تم   20201006 تاريخ وفى ،   37157:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى محمد رمضان محمد عادل محمد   - 8

 التجارة العتزال السجل شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   37031:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زهران محمد محمود نجاه   - 9

 للوفاه السجل شطب

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   32824:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غنيم حسن حسن فتحى هيثم   - 10

 التجارة العتزال السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   28907:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرغلى مرعى فوزى عمرو   - 11

 التجارة العتزال السجل شطب  السجل



 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

 شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   39932:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  باسيليوس غطاس موريس اشرف   - 12

 التجاره العتزال السجل شطب  لالسج

  السجل شطب/محو تم   20201012 تاريخ وفى ،   38218:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رشاد محمد احمد شرين   - 13

 التجاره العتزال السجل شطب

 تم   20201012 تاريخ وفى ،   35133:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البدرى ابراهيم زكريا ابراهيم كريم   - 14

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   15112:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دياب محمد عوض فاطمة   - 15

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   38462:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دريس عوض على وفاء   - 16

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى ،   34556:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم السيد نصر حسام   - 17

 التجاره العتزال السجل شطب

 شطب/محو تم   20201014 تاريخ وفى ،   23434:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشهاوى محمد مسعد ابراهيم   - 18

 التجارة العتزال السجل شطب  السجل

 تم   20201014 تاريخ وفى ،   38771:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف السيد يوسف حسام احمد شيماء   - 19

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب  السجل شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   318:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد محمد عال   - 20

 التجاره العتزال السجل

  السجل شطب/محو تم   20201015 تاريخ وفى ،   35023:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بخيت احمد البدرى احمد   - 21

 التجارة العتزال السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   20496:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم سرحان احمد السيد   - 22

 للوفاه السجل شطب

 تم   20201018 تاريخ وفى ،   40599:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالاله اللطيف عبد خلف سامى محمد   - 23

 التجاره العتزاله السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   32079:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد السيد كمال جمال فاتن   - 24

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   39988:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح على السالم عبد السيد   - 25

 التجارة العتزال السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20201018 تاريخ وفى ،   35848:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  درغام عزت جمعه صابرين   - 26

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 تم   20201018 تاريخ وفى ،   32080:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طالب ابو محمود حسن ابراهيم محمد   - 27

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   7820:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود الفتاح عبد عواد محمد   - 28

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20201019 تاريخ وفى ،   33829:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نافع الرحمن عبد احمد سيد فوزيه   - 29

 التجاره العتزال السجل شطب  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

 تم   20201020 تاريخ وفى ،   38767:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القراعى ابراهيم العربى السيد فاطمه   - 30

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،   15358:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح السيد محمد مسعد   - 31

 للوفاه التجارى السجل شطب

 تم   20201021 تاريخ وفى ،   33623:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى على مصطفى محمد محمد   - 32

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   18166:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الليثى اسماعيل محمد مختار احمد   - 33

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201022 تاريخ وفى ،   23698:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدر مصطفى محمد ايمان   - 34

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   41755:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخضيرى السعيد السعيد حنان   - 35

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   39796:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدر محمد رشاد احمد مى   - 36

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   30652:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رجب على محمد فاطمه   - 37

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   638:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدوى الغنى عبد بهجت أحمد   - 38

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   41829:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين طه ابراهيم طه طارق   - 39

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   29011:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زياده حامد محمود عزه   - 40

 للوفاه التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   40437:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيد محمد محمد محمد وليد   - 41

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   1393:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين محمد اللطيف عبد شعبان   - 42

 للوفاه السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،   30742:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن توفيق المنعم عبد سهير   - 43

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل

 تم   20201026 تاريخ وفى ،   39638:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيسى محمد السالم عبد محمد اشرف شيماء   - 44

 التجاره العتزال السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20201027 تاريخ وفى ،   36009:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االباصيرى العزيز عبد صالح محمد   - 45

 التجارة العتزال السجل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20201027 تاريخ وفى ،   36009:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االباصيرى العزيز عبد صالح محمد   - 46

 الرئيسى المحل إلغاء  السجل شطب/محو

   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

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  33489 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مهران سليم الفتاح عبد رحمنال عبد -  1

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001 ، تاريخ وفي  31799 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى محمد احمد طه هيثم -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201005 ، تاريخ وفي  40985 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البربرى محمد محمد خالد -  3

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20201006 ، تاريخ وفي  20057 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخير عبد زيدان ابراهيم ابراهيم اسالم -  4

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201012 ، تاريخ وفي  9437 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النبع محمد السيد محمد -  5

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  41466 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهادى عبد السعيد الهادى عبد محمد -  6

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  180 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العيسوى السيد محمد السيد -  7

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  36826 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجواد عبد السيد سامح فرح -  8

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  41436 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عسكر العال عبد محمد سميره -  9

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

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  41436 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عسكر العال عبد محمد سميره -  10

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

,  المال رأس تعديل تم  20201013 ، تاريخ وفي  41436 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عسكر العال عبد محمد سميره -  11

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

 المال رأس تعديل تم  20201015 ، تاريخ وفي  42168 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف ابراهيم ابراهيم جمال سمير -  12

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201018 ، تاريخ وفي  12157 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل محمد محمد اسامه -  13

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  36242 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخير ابو السيد مسعد ابراهيم محمود محمد -  14

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

,  المال رأس تعديل تم  20201019 ، تاريخ وفي  40591 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عزام ابراهيم ابراهيم محمد -  15

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

,  المال رأس تعديل تم  20201020 ، تاريخ وفي  27241 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد رمضان المنعم عبد ابراهيم -  16

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



 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

,  المال رأس تعديل تم  20201020 ، تاريخ وفي  34169 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسنين احمد محمد كامل محمد -  17

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

,  المال رأس تعديل تم  20201021 ، تاريخ وفي  36544 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  برغوت العزيز عبد اسامه هشام -  18

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201022 ، تاريخ وفي  26997 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  متولى الدسوقى احمد نفين -  19

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20201027 ، تاريخ وفي  42152 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العلمى محمد المرسى العال عبد احمد -  20

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 42162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السخرى مصطفى على وائل -  1

 5 رقم شقه - وحده 5000 ال مساكن 145 رقم عماره - الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 9524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواله السيد ابراهيم خيرى اسامه -  2

  الزهور - B8 مشروع 43 رقم عماره - 9 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 28131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغيطانى احمد قناوى محمد -  3

 الزهور - أ14 قطعه اكتوبر شباب مشروع 20 قمر عماره - 76 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 42161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد العربى السيد ريهام -  4

  الجنوب - القابوطى الجديده الحظائر منطقه - 464 رقم حظيره ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 42159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد اسماعيل اسماعيل هللا عبد -  5

 الزهور - الزهور تعاونيات 4 مدخل النهضه عماره - 16 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 42160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم ابراهيم عمر محسن اسامه -  6

 ارضى أ 20 محل - السادات عاطف شارع النورس مول التجارى المركز - الشرق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ وفي 9524    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواله السيد ابراهيم خيرى اسامه -  7

 المأكوالت تجهيز/  بنشاط - الزهور - B8 مشروع 43 رقم عماره - 9 رقم محل/  بالعنوان الكائن اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير

 البحريه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 10800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيدق حسن مصطفى محمد -  8

 مقر وجود لعدم المناخ -وتنظيم مدن جديده 111/2 رقم محل العدل حاره/ بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 42163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجراحى احمد عادل محمد -  9

  المناخ - والبلديه 3 شارع عوايد 69 رقم وتنظيم مدن 8 رقم عقار - العقار مدل يمين 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 8389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى جاد عدلى عزيز -  10

 بملكه-غرب القنطره-كامل مصطفى ش/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسى شطب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 8389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى جاد عدلى عزيز -  11

 بملكه-غرب القنطره-كامل مصطفى ش/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسى شطب ،:   الـتأشير



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 8389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى جاد عدلى عزيز -  12

 بملكه-غرب القنطره-كامل مصطفى ش/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسى شطب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 10800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيدق حسن مصطفى محمد -  13

 مقر وجود لعدم المناخ -وتنظيم مدن جديده 111/2 رقم محل العدل حاره/ بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 42169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان السيد فؤاد منى -  14

 الزهور - تعاونيات 2 مدخل النيل عماره علوى االول الدور 6 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 6023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد خالد الخالق عبد محمد فهمى -  15

  الشرق - البازار البلديه سوق 36 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 42166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السديدى محمد سالم سالم السالم عبد محمد -  16

 401 رقم مكتب - الرابع الدور - محمود محمد شارع 12 رقم عقار - الشرق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 42170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله منصف الرازق عبد العربى احمد -  17

 الزهور - صرهالمنا منطقه الرازق عبد العربى ملك 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 39649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير عبد زيدان ابراهيم ابراهيم احمد -  18

  الشرق - والبازار اوجينا شارع ريالتو برج - المسروق الدور - 5 رقم مكتب/  بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 42167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو هللا عبد مسعد السعيد محمد -  19

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن أ50  عقار 19 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 39649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير عبد زيدان ابراهيم ابراهيم احمد -  20

  الشرق - والبازار اوجينا شارع ريالتو برج - المسروق الدور - 5 رقم مكتب/  بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 22626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد عباس سمير نعيمه -  21

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن أ 46 رقم عماره الثالث الدور 15 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 10800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيدق حسن مصطفى محمد -  22

 الزهور قسم الجديدة الجملة سوق 66 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 42168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم ابراهيم جمال سمير -  23

 التعاونيه الخطاب بن عمر جمعيه 2 رقم ارض قطعه 1 الحوشه أ حوض الرابعه الزراعه 67 رقم حظيره ،:   الـتأشير وصف

 الجنوب - الزراعيه

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 42165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبار ابراهيم مصطفى فؤاد مصطفى -  24

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

,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 42171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العجمى  محمد عبده محمد -  25

 الضواحى - زمزم منطقه 164 عقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 42172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس حكيم جرجس جوزيف -  26

 الشرق - وعرفات الجيار الشهيد شارع 11 عقار االرضى الدور محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 42173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى ابراهيم احمد هللا عبد دينا -  27

  3 رقم شقه - 2 نمرة و الورشة شارع 11 رقم عمارة - المناخ ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 41083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم ابراهيم انتصار -  28

 الضواحى -القابوطى 3 بلوك 30 رقم قطعه االرضى الدور 2 رقم محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 41083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم ابراهيم انتصار -  29

 2 رقم محل - القابوطى 4 بلوك 41 رقم عماره  - الضواحى - الضواحى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 39649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير عبد زيدان ابراهيم ابراهيم احمد -  30

 الشرق - البازار و اوجينا شارع ريالتو برج المسروق الدور 5 رقم مكتب/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 42177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش ابو محمد حسن محمد حسن -  31

 الزهور - 8ب الحرفيين 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 42174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش ابو محمد حسن محمد -  32

 العرب - الدقهليه شارع امتداد 41 قطعه 120 عقار 1 محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 42176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهرى فاضل كامل محمد محمد -  33

 الضواحى - الزهراء فاطمه حرفين 446 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 41083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم ابراهيم انتصار -  34

 تجاره بنشاط الضواحى -القابوطى 3 بلوك 30 رقم قطعه االرضى الدور 2 رقم محل/  بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 جاهزه مالبس

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 42182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على الرازق عبد هشام -  35

 1 رقم محل - الزهور تعاونيات 1 مدخل نوبيع عماره - الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 20815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صالح محمد حسن والء -  36

  الزهور حى الزهور تعاونيات مساكن 2 مدخل الفردوس عمارة 22 رقم حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 42181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد حسين الدين حسام حسن -  37

 الشرق - السالم وعبد الفدا ابو شارع 5 رقم عقار 1 رقم مكتب ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 36946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمود العزيز عبد ماهيتاب -  38

 الشرق - ماهر واحمد التمساح شارع 4 رقم االخالص برج 3 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 36946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمود العزيز عبد ماهيتاب -  39

 الشرق - ماهر واحمد التمساح شارع 4 رقم االخالص برج 3 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 42180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان محمد احمد منيره -  40

 العرب - زغلول وسعد الدقهليه شارع مخاريطه ملك عقار الرابع الدور 11 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 42183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضالم العال ابو مجدى محمد -  41

  الشرق - ورشيد عزمى شارع 9 رقم عقار االول الدور 3 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 42178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد فتحى نسرين -  42

  الضواحى - مبارك حى مساكن ب مخل 8 رقم عماره الثانى الدور 10 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 42179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد على فؤاد محمد -  43

 4 رقم محل - أ 20 مشروع الخرجيين شباب 15 رقم عماره - الضواحى ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 28193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان حسن احمد فوزيه -  44

 الزهور - وحده 1328 مشروع الخطاب بن عمر مساكن أ مدخل 5 عقار 10 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 42184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد قويطه لسالما عبد حسام -  45

 3 رقم محل - البقر بحر للمصرف الشرقيه الضفه القويطه حوض 755 رقم عماره - الجنوب ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 4494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رائف حسنى حامد محمود رائف -  46

 لعدم  الشرق - عرابى شارع 13 رقم عماره - االرضى الدور - 1 رقم محل/  بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

  مقر وجود

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 23285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجارى عوض نبيل احمد رحاب -  47

  المناخ - الحريه شمال مساكن 151 رقم عماره 6 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 23879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ايوب عبده رمزيه -  48

 بورسعيد الزهور حى الجوهرة مساكن 20 رقم عماره 304 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 4494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رائف حسنى حامد محمود رائف -  49

 لعدم  الشرق - عرابى شارع 13 رقم عماره - االرضى الدور - 1 رقم محل/  بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

  مقر وجود

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 42186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضالم العال ابو مجدى كريم -  50

 9 رقم شقه - الخرجيين شباب مساكن 56 رقم عماره - الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 42188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ويصا موريس نزيه مايكل -  51

 الزهور - المروه مساكن 54 رقم عماره 4 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 42188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ويصا موريس نزيه مايكل -  52

 االربعين - السيد مصطفى محمد المؤجر - الجيش شارع من وديع حاره 33 رقم عماره 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 42188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ويصا موريس نزيه مايكل -  53

 الضواحى - الجديد االمل مساكن 25 رقم عماره 5 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 42189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد حافظ شحاته امل -  54

 الزهور - المروه مساكن 22 رقم عماره 13 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 42192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدمرانى التمساح صابر احمد -  55

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن أ 21 عماره 12 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 4494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رائف حسنى حامد محمود رائف -  56

 الشرق - عرابى شارع 13 رقم عماره - االرضى الدور - 1 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 42191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سولاير بطرس عزمى جاد -  57

  الضواحى - الخريجين شباب منطقه 30 رقم عماره - 4 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 42188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ويصا موريس نزيه مايكل -  58

 الضواحى - الجديد االمل مساكن 25 رقم عماره 5 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201012 ريختا وفي 7318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدير السيد الدين سعد السعيد اشرف -  59

 الشرق - والطور عكا شارع عوائد 29و مدن 6 رقم عماره الثانى الدور 3 رقم شقة/ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 42197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فواز على احمد حماده -  60

 الزهور حى الجبل ارض مساكن 24 رقم عماره 21 شقه ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 42198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس محمد محمد خالد الدين سيف محمد -  61

 3 رقم شقه - عدلى شياخه زغلول سعد شارع 142 رقم عماره - المناخ ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 42193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد طنطناوى محمد حاتم -  62

 4 رقم شقه - االول الدور - الموجى الشهيد و زغلول سعد شارع السويس قناة برج - المناخ ،:   الـتأشير



 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 20201013 تاريخ وفي 42194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد ابراهيم محمد اسامه رحمه -  63

  الضواحى االسكان بنك مساكن 31 رقم عمارة 3 رقم بالشقة حجرة ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 42199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين فتحى عماد -  64

  21 رقم محل - الزهور تعاونيات االندلس عماره - الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 22343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمان  على على سعاد -  65

 بورسعيد الزهور حى الزهور تعاونيات 3 مدخل الزهراء عماره 20 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 42201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العز ابو احمد الوردانى السالم عبد ابراهيم -  66

 الثانية الزراعة 103 رقم بالقطعة حظيرة - الزراعية االخضر الجنوب جمعية - الجنوب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 42206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هط حسن على محمود كاريمان -  67

 العرب - 8 رقم شارع حاليا القديم الكورنيش شارع وتنظيم مدن 60/1 رقم المحل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 24277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلهول محمد عباس العربى السيد رضا -  68

 المناخ - الجعفريه و كسرى شارع 5 عماره 1 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 42200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده الرحمن عبد مصطفى كمال فاطمه -  69

 15 رقم الشقه - الخطاب بن عمر 73 رقم عماره - الزهور ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 42202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الموجود عبد الدين نصر محمد -  70

 الشرق - والمشرق الطور شارع 66 رقم عقار االول بالدور شقه 1 رقم  حجره ،:   الـتأشير وصف

 تم 20201014 تاريخ وفي 41522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر حسين صالح صالح الناصر عبد جمال عمرو -  71

 الجنوب - الرسوه منطقه عماره 120 منطقه 1 رقم بلوك - 11 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 28412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطرابيلى خليل حامد محمد سماح -  72

 - القابوطى المالك ابناء مساكن االول الدور ب 1 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 الضواحى

 تم 20201014 تاريخ وفي 41522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر حسين صالح صالح الناصر عبد جمال عمرو -  73

 منطقه عماره 120 منطقه 1 رقم بلوك - 11 رقم محل/  ليصبح بالعنوان الكائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 ماركت سوبر/  بنشاط - الجنوب - الرسوه

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 42203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقيل الرحيم عبد محمد حسنى هند -  74

 المناخ - السواحل قشالق االسراء برج 27 رقم عقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 42205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر الداودى الداودى انور محمد -  75

 3 رقم شقه - الرابعه المنطقه 57 رقم عماره - المناخ ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201014 تاريخ وفي 42204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير مسعد مسعد مسعد رضا -  76

  الزهور - التكاليف منخفض الخطاب بن عمر وحده 1328 مشروع ب/31 رقم عماره - 18 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 42210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرات ابو السيد ابراهيم محسن زينب -  77

 الزهور - الجوهره مساكن 67 رقم عماره 202 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 42217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد هاشم احمد -  78

 الجنوب - البقر بحر مصرف 637 رقم ملك ارضى محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 42209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه حلمى على رشا -  79

  الزهور - الزهور تعاونيات 2 مدخل الوادى عماره - 28 رقم شقه ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 42213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان احمد السيد محمد -  80

  الزهور - المدينه شباب مساكن 6 رقم عماره - 208 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 24486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخشت حسين محمد عصام على -  81

 بورسعيد الزهور حى العاص بن عمرو مساكن أ 36 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 42218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد حمدى مروه -  82

 19 رقم بالشقه حجرة - الرابع الدور - الحريه مساكن 81 رقم عماره - المناخ ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 42216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العايدى محمد عطيه نجالء -  83

  الزهور - حرفيين أ 36 رقم عماره 15 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 42212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى درويش ابراهيم احمد -  84

  المناخ - السابعه المنطقه 16 رقم عماره - 2 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 42211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو الهادى عبد عيد سامى -  85

 1 رقم محل - الجنوب شياخه البقر بحر ناصر مشروع 19 رقم بالملك - الضواحى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ وفي 42215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوصيف عبده صبيح عبده -  86

  الجنوب - خلف ابو حوض نفيسه السيد مدرسه بجوار عمر احمد محمود محمد ملك - 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 25247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلهول محمد عباس العربى السيد هناء -  87

  المناخ - السواحل ققشال االمل شاطئ يمنى برج - 1 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 42221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى على احمد محمد -  88

  الزهور تعاونيات 1 مدخل التضامن عماره 7 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 13054    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد سيد يحى محمد -  89

  بورسعيد الزهور حى - الزهور حرفيين منطقه أ 23 رقم عماره - 10 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 42220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد محمود رامى -  90

  المناخ - اكتوبر 6 مساكن 34 عقار - 6 شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 28822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم الددمونى عبده احمد محمد -  91

  بورسعيد المناخ حى - تمليك السالم مساكن 42 رقم عماره - 3 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 28822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم العال عبد احمد محمد -  92

  بورسعيد المناخ حى - تمليك السالم مساكن 42 رقم عماره - 3 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 42222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم احمد احمد ابراهيم محمد -  93

  الزهور - دمياط موقف مشروع 4 عماره - 3 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201018 ختاري وفي 42223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيف الرءوف عبد الرحيم عبد ثناء -  94

 الشرق - الجمهوريه شارع االستثمارى البريد مبنى الثانى الدور 5 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 42219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرجانى محمد االسمر عصام -  95

  الزهور - الزهور حرفيين أ 17 رقم عماره - 16 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 31256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد سيد يحيى سيد -  96

  بورسعيد الزهور حى - الزهور حرفيين مساكن 23 رقم عماره - 4 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201018 تاريخ وفي 4935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيزى محمد احمد محمد -  97

 المناخ - الكويت حى مساكن 4 رقم عمارة 18 رقم بالشقة حجرة/   ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 42229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى ابراهيم مستوره -  98

 12 رقم محل - الزهور تعاونيات 3 مدخل العزيز عبد بن عمر عمارة - الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 18093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادم هللا عبد احمد محمد احمد -  99

 بورسعيد العرب حى العزب ارض الصباح و اسوان شارع ج مدخل 2 رقم عماره 6 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 35157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابراهيم وفا جابر -  100

 بورسعيد الضواحى حي الزهراء فاطمه حرفيين منطقه 20 رقم بلوك 498 رقم محل / ليصبح العنوان تصحيح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 42224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور محمد القادر عبد محمد شريف -  101

 1 رقم محل - العموميه الوليد بن خالد جمعيه امام رمضان من العاشر منطقه - المناخ ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 21221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسين كامل عايده -  102

  العرب قسم - العرب االمل مشروع د مدخل 2 رقم عماره - 5 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 42226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد العظيم عبد احمد محمد -  103

 4 رقم محل - الجيزة تعاونيات المغرب عمارة - الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 42225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت احمد البدرى احمد محمود -  104

  الزهور - القمصان ابو ابراج االخالص برج - 47 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 42230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس حسين حسن امين مى -  105

 1 رقم محل - االرضى الدور - 2 رقم و السواحل شارع تنظيم و مدن 2 رقم عقار - المناخ ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 42228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمد عبده سالى -  106

  الزهور - وحده 5000 ال مساكن 33 رقم عماره - 7 رقم شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 6904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغى محمد ابراهيم مجدى محمد -  107

  مقر وجود لعدم الشرق - الفريبور مبنى الثامن الدور 5 رقم الوحدة/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسي شطب ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 42232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازقى محمد احمد محمد احمد احمد -  108

  2 رقم شقه - الجوهره مساكن 64 رقم عمارة - الزهور ،:   الـتأشير وصف, 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 42236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغلبان على حمدى -  109

  34 رقم محل - الزهور تعاونيات زغلول سعد عماره - الزهور ،

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 42234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده عثمان سعد محمود السيد -  110

 9 رقم شقه - الثانى الدور - خديجه السيده مساكن 73 رقم عماره - الضواحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 41083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم ابراهيم انتصار -  111

 -القابوطى 3 بلوك 30 رقم قطعه االرضى الدور 2 رقم محل/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسي شطب ،:   الـتأشير وصف

 مقر وجود لعدم الضواحى

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 42233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب فوزى محمد فؤاد احمد محمود -  112

  الزهور - الزهور تعاونيات 2 مدخل درويش سيد عماره - السادس الدور - 27 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 42235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات ابراهيم ابراهيم احمد -  113

  الزهور - الزهور حرفيين أ 34 رقم عماره - 15 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 35620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسل العزيز عبد عبده نسيم -  114

 ابراج - المستقبل برج 73 رقم عماره ب مدخل - االرضى الدور - 1 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

  الضواحى قسم - بورتكس



 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 20201020 تاريخ وفي 22352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زغلول مسعد محمود دينا -  115

 قسم الكويت امل مساكن النصر و اسوان شارع 1 رقم عمارة 11 رقم بالشقه 1 رقم حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 المناخ

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 41083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم ابراهيم انتصار -  116

 -القابوطى 3 بلوك 30 رقم قطعه االرضى الدور 2 رقم محل/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسي شطب ،:   الـتأشير وصف

 مقر وجود لعدم الضواحى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 42237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ورده ابو عبده عبده محمد -  117

 3 رقم محل - الجوهره مساكن 34 رقم عمارة - الزهور ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 6904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغى محمد ابراهيم مجدى محمد/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  118

 مبنى الثامن الدور 5 رقم الوحدة/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسي شطب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201020

 مقر وجود لعدم الشرق - الفريبور

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 6904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الناغى محمد ابراهيم مجدى محمد -  119

 مقر وجود لعدم الشرق - الفريبور مبنى الثامن الدور 5 رقم الوحدة/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسي شطب ،:   الـتأشير وصف

 تم 20201020 تاريخ وفي 6904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،====  الناغى معرض/  بجعله التجارى االسم تعديل -  120

 الشرق - الفريبور مبنى الثامن الدور 5 رقم الوحدة/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسي شطب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 مقر وجود لعدم

,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 42231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله شلبى محمد المعاطى ابو سعاد -  121

  الشرق - المحروسه ابراج 1 رقم عماره - 11 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 19180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد ابراهيم خضره -  122

 - والتعمير االسكان لبنك التابعه الخطاب بن عمر مساكن ب 15 رقم عماره 2 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 الزهور

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 42238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد ابراهيم محمد محمود -  123

 المسروق بالدور شقه - المسروق الدور - وعبادى زغلول صفيه شارع 116 رقم عقار االندلس برج - المناخ ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 42239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب فوزى محمد فؤاد احمد دنيا -  124

  الزهور - الزهور تعاونيات 2 مدخل درويش سيد عماره - السادس الدور - 27 رقم بالشقه 2 رقم حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 49    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب الحليم عبد محمد اشرف -  125

 بورسعيد المناخ حى نخاله ورثه ملك عقار التجارى و المنيا شارع 2 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 37442    برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، العدوى حسن عوض السيد اسالم -  126

 - العرب ارض بورسعيد محافظه عمارت النصر شارع 14 رقم عماره - 1 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  العرب حى

,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 42240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على عبده البدوى عصام -  127

  الضواحى - الجديد القابوطى الحظائر منطقه 141 رقم حظيره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 42243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين حسن رشاد محمد حسن -  128

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 183 رقم عقار االول الدور 5 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 41083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم ابراهيم انتصار -  129

 الضواحى حى - القابوطى 30 رقم قطعه 3 بلوك - االرضى بالدور - 2 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  بورسعيد



 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 20201022 تاريخ وفي 6605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قورة محمود ذكى فيصل محمد -  130

 لعدم الشرق قسم - 14 رقم محل - على محمد شارع ب مدخل الفرما ابراج/  بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

  مقر وجود

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 6605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قورة محمود ذكى فيصل محمد -  131

 لعدم الشرق قسم - 14 رقم محل - على محمد شارع ب مدخل الفرما ابراج/  بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير وصف

  مقر وجود

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 8247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسين محمد محمود -  132

 - السواحل قشالق 29 رقم عقار االسالم نور برج - شرقى بحرى ناحيه ارض - 2 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

  بورسعيد المناخ حى

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 42245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى على محمد عيد اشرف -  133

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 9 عماره 7 شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 42246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير سالم ابراهيم فتحى مياده -  134

  المناخ - الكويت مساكن 5 رقم عماره - 14 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 42251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن محمد على هانم -  135

  الجنوب - االسراء جمعيه مساكن 247 عقار - 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 42247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد المقصود عبد متولى هبه -  136

  الضواحى - النور مساكن 10 عماره 11 محل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 42250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات عثمان احمد شريف -  137

 العرب - العزب ارض مصر نهضه شارع 4 رقم عقار االول الدور 1 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 5363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى عوض رجب اشرف -  138

 وجود لعدم المناخ- االمين شارع االلى الحاسب شرق منطقه 40 رقم عماره 1 رقم محل/ بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير

 مقر

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 27230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خير فؤاد مالك مينا -  139

  الزهور - تعاونيات 10 عماره ديسمبر 23 برج 401 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 35111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكرداوى مصطفى سيدال فوزى احمد -  140

 - الزهور تعاونيات الجيزه مساكن الشافعى االمام عماره - 14 رقم محل/  بالعنوان الكائن اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

 جاهزه مأكوالت تحضير/  بنشاط - الزهور

 العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 35111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكرداوى مصطفى السيد فوزى احمد -  141

 الزهور - الزهور تعاونيات الجيزه مساكن الشافعى االمام عماره - 14 رقم محل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 5363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى عوض رجب اشرف -  142

 وجود لعدم المناخ- االمين شارع االلى الحاسب شرق منطقه 40 رقم عماره 1 رقم محل/ بالعنوان الكائن الفرع شطب ،:   الـتأشير

 مقر

,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 42249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشولى على احمد محمد على -  143

 الشرق - عرابى شارع 15 رقم البولمان برج 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 42248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبلص ابراهيم اللطيف عبد على -  144

  الزهور - العاص بن عمرو مساكن ب مدخل 53 رقم عماره 17 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 36009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االباصيرى العزيز عبد صالح محمد -  145

 وجود لعدم المناخ 4 رقم محل االلى الحاسب شرق 6 رقم عقار/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف, 

 مقر

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 5363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى عوض رجب اشرف -  146

 المناخ-  االلى الحاسب ابراج 40 رقم عماره 1 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 36009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االباصيرى العزيز عبد صالح محمد -  147

 وجود لعدم المناخ 4 رقم محل االلى الحاسب شرق 6 رقم عقار/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف, 

 مقر

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 25985    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين كامل شاهين احمد -  148

 - العزب ارض شاهين ملك 100 و المنيا شارع 113 رقم عماره - الثالث الدور - 7 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

  بورسعيد - العرب حى

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 13375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد العاطى عبد فريد محمد -  149

  بورسعيد - المناخ حى - اكتوبر 6 مساكن 72 رقم عماره - 8 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 42254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد احمد الدين نصر محمد احمد -  150

  الشرق - الدجله عطفه وتنظيم مدن جديده أ 7 عقار - أ 7/3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 42255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريد محمد محمد نصر محمد -  151

  3 رقم شقه - الحريه مساكن 97 رقم عمارة - المناخ ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 42252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التابعى محمد يوسف محمد -  152

 2 رقم محل - االرضى الدور - الرحالت جمرك منطقه 6 رقم عماره - العرب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 42256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرودى متولى حسين ابراهيم محمد -  153

  الضواحى - القابوطى 5 بلوك 56 رقم القطعه على عقار - الثالث الدور - 3 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 42258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير سالم ابراهيم فتحى عبير -  154

  الزهور - العاص بن عمرو مساكن أ  13 عقار 20 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 42260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب احمد محمد محمد -  155

 الزهور - وحده 5000ال مساكن 144 رقم عقار ب 144 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 42253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد الدين شرف محمد ابراهيم -  156

  الضواحى - مستجد شارع الكحكى برج - االول الدور - 103 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 42257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى احمد احمد محمد -  157

 الشرق - الطور شارع االصدقاء برج 34 عقار الثانى الدور 2 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 3363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى درويش حامد وليد -  158

  المناخ - واالنصار سويف بنى شارع 77 رقم عماره 6 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 42261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد توفيق محمد رافت ندى -  159

  المناخ - السواحل قشالق الخليل برج الثالث الدور 2 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 14552    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد محمد دمحم منى -  160

 المناخ حى - يوليو 23 شارع  مكه برج - السابع الدور - 28 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

  بورسعيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 15661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمد هشام -  161

  وعزمى زغلول سعد شارع 32 رقم عمارة العلوى الرابع الدور 44 رقم شقة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 42264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمود المنعم عبد محمود -  162

  الزهور - رباح بن بالل مساكن 72 رقم عماره - 9 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 42262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمركى للتخليص الجميل -  163

  الضواحى - الجديد السالم مساكن 124 رقم عماره - الرابع الدور - 2 رقم شقه ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20201001 تاريخ وفي 42060   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض احمد رمضان فاطمه -  1

                                                                                                                               الدخان توريدات/  نشاط استبعاد:  التأشير

 االعالف توريد/  نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم20201001 تاريخ وفي 30791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم يوسف موسى جابر مينا -  2

 (لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201001 تاريخ وفي 30791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم يوسف موسى جابر مينا -  3

 (لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 15639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد حسن محمود -  4

 الجمركى التخليص/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 10800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيدق حسن مصطفى محمد -  5

 بالجملة فاكهة و خضروات تجارة/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 843   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد تهامى محمد أحمد -  6

 البن وتحميص طحن/ نشاط إضافة

,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 6023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد خالد الخالق عبد محمد فهمى -  7

                                                                                                                          الغذائيه المواد تعبئه/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف

 مطعم/  نشاط اضافه

,  النشاط تعديل تم20201005 تاريخ وفي 39163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الغنى عبد محمد السيد محمود -  8

 بالجمله اكريليك بالستيك الواح توريد/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20201006 تاريخ وفي 9524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواله السيد ابراهيم خيرى اسامه -  9

 البحريه الماكوالت بيع و تجهيز/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 36826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد السيد سامح فرح -  10

(  لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 1 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 الجاهزة المالبس فى واالتجار

 وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 41436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسكر العال عبد محمد سميره -  11

 لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/  نشاط اضافة:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 41436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسكر العال عبد محمد سميره -  12

 لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 41436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسكر العال عبد محمد سميره -  13

 لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 42137   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تعلب محمد العزيز عبد محمد -  14

 واالالت المعدات توريدات/  نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201013 تاريخ وفي 180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى السيد محمد السيد -  15

                                                                                                                            عموميه مقاوالت/  نشاط اضافه

 المستعمله المالبس استيراد/  نشاط استبعاد

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201014 تاريخ وفي 10339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا محفوظ مهدى عبير -  16

 مجمدات و غذائيه مواد توريد/  نشاط اضافه

 تاريخ وفي 17483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السوبكى سليمان محمد مروه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  17

 موبيليات معرض/  نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201014

 وصف,  النشاط تعديل تم20201014 تاريخ وفي 17483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويركى سليمان محمد مروه -  18

 موبيليات معرض/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201015 تاريخ وفي 7520   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الحى عبد محمد حمدى ريهام -  19

 ؛*؛(لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 وعةوالمجم 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 31256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد سيد يحيى سيد -  20

 جديده موتسيكالت غيار قطع بيع/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 13054   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد سيد يحى محمد -  21

 موتسيكالت تصليح/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 28463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطير محمود السعود ابو وفاء -  22

 المفروشات تجاره/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 10495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العتر محمد مسعد ابراهيم محمد -  23

 (لذلك المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 19 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201019 تاريخ وفي 21221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسين كامل عايده -  24

 الكهربائيه االجهزه صيانه/  نشاط اضافه:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 19337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم الخالق عبد محمد سالمه محمد -  25

 جمله طبيه مستلزمات توريد/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 35620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسل العزيز عبد عبده نسيم -  26

 المتكامله والمقاوالت والبناء للتشييد مكتب/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201021 تاريخ وفي 36544   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برغوت العزيز عبد اسامه هشام -  27

 الجمركى التخليص/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 26997   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى الدسوقى احمد نفين -  28

 التصدير/  نشاط اضافه:  التأشير



 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,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 36826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد السيد سامح فرح -  29

 اطفال مالبس بيع/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20201027 تاريخ وفي 13375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد العاطى عبد فريد محمد -  30

 العامه المقاوالت/  نشاط استبعاد:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 42168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف ابراهيم ابراهيم جمال سمير -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 42183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضالم العال ابو مجدى محمد -  2

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 42198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس محمد محمد خالد الدين سيف محمد -  3

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 42230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شمس حسين حسن امين مى -  4

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 42247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد المقصود عبد متولى هبه -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 42262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لجمركىا للتخليص الجميل -  6

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 42160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم ابراهيم عمر محسن اسامه -  7

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 42218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد حمدى مروه -  8

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 42225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت احمد البدرى احمد محمود -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 42250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات عثمان احمد شريف -  10

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 42159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد اسماعيل اسماعيل هللا عبد -  11

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 42163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجراحى احمد عادل محمد -  12

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 41083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم ابراهيم انتصار -  13

 خاص: التأشير 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

 تم20201014 تاريخ وفي 41522   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر حسين صالح صالح الناصر عبد جمال عمرو -  14

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 42222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم احمد احمد ابراهيم محمد -  15

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 42223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيف الرءوف عبد الرحيم عبد ثناء -  16

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 42239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب فوزى محمد فؤاد احمد دنيا -  17

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 30791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم يوسف موسى جابر مينا -  18

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 30791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم يوسف موسى جابر مينا -  19

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 42167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادو هللا عبد مسعد السعيد محمد -  20

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 42180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبان محمد احمد منيره -  21

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 42202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد موجودال عبد الدين نصر محمد -  22

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 42219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السرجانى محمد االسمر عصام -  23

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 42226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد العظيم عبد احمد محمد -  24

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 42171   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العجمى  محمد عبده محمد -  25

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 42184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد قويطه السالم عبد حسام -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 42197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فواز على احمد حماده -  27

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 42229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى ابراهيم مستوره -  28

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 42231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله شلبى محمد المعاطى ابو سعاد -  29

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 42246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير سالم ابراهيم فتحى مياده -  30

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 42172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس حكيم جرجس جوزيف -  31

 خاص: التأشير وصف



 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,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 42179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد على فؤاد محمد -  32

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 42203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقيل الرحيم عبد محمد حسنى هند -  33

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 42205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر الداودى الداودى انور محمد -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 42209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه حلمى على رشا -  35

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 42213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان احمد السيد محمد -  36

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 42161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد العربى السيد ريهام -  37

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 42165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبار ابراهيم مصطفى فؤاد مصطفى -  38

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 42173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى ابراهيم احمد هللا عبد دينا -  39

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 42204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضير مسعد مسعد مسعد رضا -  40

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 42210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرات ابو السيد ابراهيم محسن زينب -  41

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 42217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد هاشم احمد -  42

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 42245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى على محمد عيد اشرف -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 42251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن محمد على هانم -  44

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 42264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمود المنعم عبد محمود -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 42178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد فتحى نسرين -  46

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 42191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سولاير بطرس عزمى جاد -  47

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 42188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ويصا موريس نزيه مايكل -  48

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 42224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور محمد القادر عبد محمد شريف -  49

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 42237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ورده ابو عبده عبده محمد -  50

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 42238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد ابراهيم محمد محمود -  51

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 42170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله منصف الرازق عبد العربى احمد -  52

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 42186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضالم العال ابو مجدى كريم -  53

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 42200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده الرحمن عبد مصطفى كمال فاطمه -  54

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 42216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العايدى محمد عطيه نجالء -  55

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 42232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازقى محمد احمد محمد احمد احمد -  56

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 42248   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبلص ابراهيم اللطيف عبد على -  57

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 42260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزب احمد محمد محمد -  58

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 42182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على الرازق عبد هشام -  59

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 42233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب فوزى محمد فؤاد احمد محمود -  60

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 42235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات ابراهيم ابراهيم احمد -  61

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 42243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين حسن رشاد محمد حسن -  62

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 42174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش ابو محمد حسن محمد -  63

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 42212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى درويش ابراهيم احمد -  64

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 42236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغلبان على حمدى -  65

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 42249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشولى على احمد محمد على -  66

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 42258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البربير سالم ابراهيم فتحى عبير -  67

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 42166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السديدى محمد سالم سالم السالم عبد محمد -  68

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 42189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد حافظ شحاته امل -  69

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 42220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد محمود رامى -  70

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 42228   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمد عبده سالى -  71

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 42253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد الدين شرف محمد ابراهيم -  72

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 42257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى احمد احمد محمد -  73

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 42177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حشيش ابو محمد حسن محمد حسن -  74

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 42192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدمرانى التمساح صابر احمد -  75

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 42193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد طنطناوى محمد حاتم -  76

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 42240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على عبده البدوى عصام -  77

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 42252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التابعى محمد يوسف محمد -  78

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 42256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرودى متولى حسين ابراهيم محمد -  79

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 42162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السخرى مصطفى على وائل -  80

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ وفي 9524   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواله السيد ابراهيم خيرى اسامه -  81

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 42176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهرى فاضل كامل محمد محمد -  82

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 42206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه حسن على محمود كاريمان -  83

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201018 تاريخ وفي 42221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى على احمد محمد -  84

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 42254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد احمد الدين نصر محمد احمد -  85

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 42255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريد محمد محمد نصر محمد -  86

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 42169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان السيد فؤاد منى -  87

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 42199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين فتحى عماد -  88

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201014 تاريخ وفي 42201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العز ابو احمد الوردانى السالم عبد ابراهيم -  89

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 42211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو الهادى عبد عيد سامى -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ وفي 42215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوصيف عبده صبيح عبده -  91

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 35111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكرداوى مصطفى السيد فوزى احمد -  92

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 42261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد توفيق محمد رافت ندى -  93

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 42181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد حسين الدين حسام حسن -  94

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 42188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ويصا موريس نزيه مايكل -  95

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 42194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد ابراهيم محمد اسامه رحمه -  96

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 42234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده عثمان سعد محمود السيد -  97

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   القانونى الكيان تعديل تم20201001 تاريخ وفي 30791   برقم قيده سبق  ، تاجر ، ابراهيم يوسف موسى جابر مينا -  1

 افراد: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   سلطانى كافيه/   تجاريه سمه اضافه: الى 12804 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201011:  تاريخ فى  ،  -  1

 المعموره/  التجاريه السمه اضافه: الى 42137 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201013:  تاريخ فى  ،  -  2

   االقليميه

 البلبوله مكتب/  التجاريه السمه اضافه: الى 28822 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201018:  تاريخ فى  ،  -  3

   لالستيراد

   غانم الددمونى عبده احمد محمد: الى 28822 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201018:  تاريخ فى  ،  -  4

 بروتكشن ماكس/  التجاريه السمه اضافه: الى 19337 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201020:  تاريخ فى  ،  -  5

   MAX PROTECTION M.P(  بى ام) 

 السامى الفهد/  التجاريه السمه اضافه: الى 42022 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201021:  تاريخ فى  ،  -  6

   العامه للمقاوالت

 لالستيراد اليسر/  التجاريه السمه اضافه: الى 26997 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201022:  تاريخ فى  ،  -  7

   والتصدير

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 28822   برقم    20201018:  تاريخ ،   غانم الددمونى عبده احمد محمد -  1

 28822   برقم    20201018:  تاريخ ،   غانم الددمونى عبده احمد محمد -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  عليه المدعى زوجها بالاجرعلى قيما بورسعيد 1978/3/27 المولوده ابراهيم مسعد صبرى فاطمه/  بتعيين المحكمه حكمت -  1

 26054   برقم    20201015:  تاريخ ، يوسف على محمد السعيد وليد4283

:  تاريخ ، والى محمود محمد محمد766  بالاجر قيما بورسعيد 1944/3/1 فى المولوده جوده ابراهيم محمد زكيه/  تعين -  2

 8673   برقم    20201015

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفى ،   3579:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  واالستيراد للتجارة العباسي ابراهيم وفاطمه محمد وصفى وائل شركة   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو تم   20201007 تاريخ

 وفى ،   3579:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  واالستيراد للتجارة العباسي ابراهيم وفاطمه محمد وصفى وائل شركة   - 2

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو تم   20201007 تاريخ

 تم   20201018 تاريخ وفى ،   41837:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه شحاته احمد القادر عبد جمال   - 3

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   4035:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكتها الرحمن عبد احمد امل   - 4

 نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم  السجل

 

 

 

 

 


