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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن 77666 برقم 22102121 فى قيد ، 212220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهرى عبدالحليم محمود مصطفى -  1

 عبدالحليم محمود ياسر/ المؤجر الكبانون-خليفة الشيخ مدينة شارع 5 رقم محل:  بجهة ، والبارده الساخنه المشروبات لتقديم كافتيريا

 مكتب عن 77716 برقم 22102112 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل خليل المعاطى ابو مدحت -  2

 خليل المعاطى ابو/ المؤجر    شوقى احمد شارع 12 رقم بالعقار 3 رقم شقة:  بجهة ، مالحية خدمات

 مقاوالت عن 77717 برقم 22102112 فى قيد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي مسعد محمد عمرو -  3

 ابراهيم الحليم عبد/المؤجر الحسني شارع 3 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ،( االنترنت دون)عموميه وتوريدات

 ، احذيه بيع عن 75724 برقم 22102113 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد فؤلد احمد محمد -  4

 محمد احمد محمد المؤجر حرب طلعت شارع من عثمان شارع 1 رقم بالعقار محل:  بجهة

 ، احذيه بيع عن 75724 برقم 22102113 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد فؤلد احمد محمد -  5

 احمد محمد المؤجر حرب طلعت شارع 111 رقم بالعقار المخل بجوار 4 رقم محل:  بجهة

 ، احذيه بيع عن 75724 برقم 22102113 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد فؤلد احمد محمد -  7

 ابراهيم حكيم المؤجر احد ببرج والشونه محرم شارع 4 رقم بالعقار محل:  بجهة

 تجارة عن 77751 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى مصطفى السيد مصطفى -  6

 محمد/ المؤجر     السحاب ثماء برج 4 رقم بالعقار 3 رقم محل الخطاب بن عمر شارع 17:  بجهة ،( االنترنت دون) االكترونيات

 عبدالحميد

 معرض عن 77017 برقم 22102127 فى قيد ، 22222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعظيم احمد هبه -  7

 سعد محمد عبدالسميع-المؤجر    السويس الجناين شندوره المهندسين كوبري ش بعض ع مفتوحين محالت ثالث:  بجهة ، سيارات

 احمد

 تسالى كشك عن 77722 برقم 22102112 فى قيد ، 22220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم عبدهللا يسرى عبدهللا -  0

 االمل- والمروة بالصفا 7 رقم بالعمارة خشبى كشك:  بجهة ، وحلويات

 لبيع كشك عن 77671 برقم 22102122 فى قيد ، 22220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود شحته الحص شيماء -  12

 النبي االمل ش 523 لعماره الشرقيه الواجهه اما خشبي كشك:  بجهة ، والمرطبات الحلويات

 خدمات مكتب عن 77714 برقم 22102120 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب محمد سيد محمد -  11

 سعيد محمد احمد-المؤجر     ش 7 رقم بالعقار االرضي بالدور شقه:  بجهة ، عقاريه

 تجاره عن 77777 برقم 22102122 فى قيد ، 212220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم فارس محمود نوال -  12

 بدوى جالل احمد/المؤجر القلعه جمعيه امام اللوزي شارع 7 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، جاهزه مالبس

 تجهيز عن 77702 برقم 22102123 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عيسي علي الوهاب عبد -  13

 الجديد الحرفيين بمنطقه 171و172 ارقام محلين:  بجهة ، وبيعها سريعه وجبات

 وتحضير اعداد عن 77700 برقم 22102123 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد سيد محمد -  14

 واشرف خالد/المؤجر زغلول وسعد الشهداء شارع ناصيه 13 رقم بالعقار محل:  بجهة ، قصب ومعصره ومشروبات عصائر وبيع

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

 سفر مكتب عن 77022 برقم 22102126 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد ضوى محمد احمد -  15

 عبدالقيوم عبدالمنعم نعمه/ المؤجر النجار بكفر فاديه االميرة شارع 20 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالداخل عماله ونقل ورحالت

 عن 77025 برقم 22102120 فى قيد ، 322220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار احمد غنيم زغلول الرحمن عبد -  17

 السيد فتحي صبحي/المؤجر االسماعيليه شارع هاشم بالسيد محل:  بجهة ، موبيليات معرض

 بيع عن 77601 برقم 22102123 فى قيد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تاوضروس رياض فوزي روماني -  16

 مسعود/ المؤجر جنيفه:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 لتخزين مخزن عن 56607 برقم 22102112 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم عبدالرجال ابوالرجال -  17

 والده المؤجر المطحن بجواتر االسماعيليه السويس بطريق القديمه  الصناعيه بالمنطقه محل:  بجهة ، الخرده

 لتخزين مخزن عن 56607 برقم 22102112 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم عبدالرجال ابوالرجال -  10

 السيد عبدالحميد محاسن المؤجر مصر  حاره الغورى شارع 32 رقم بالعقار محل:  بجهة ، الخرده

 زيوت تجارة عن 77747 برقم 22102117 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد بشارى رمضان هناء -  22

 حامد عبير/ المؤجر    المعمل عرب المنولرة المدينه شارع222 رقم بالعقار محل:  بجهة ، السيارات وفالتر

 ورحالت سفر عن 77756 برقم 22102116 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد علي صالح حمدي -  21

 محمد نبيل/المؤجر الكويت حي السالم شارع 26 بالعقار ارضي دور 1 رقم شقه:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه وتوريدات

 مبارك

 توريدات عن 77770 برقم 22102121 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار عبدالقادر على هاشم -  22

 العال عبد بدوى امين/ المؤجر    البطراوى شارع االرضى بالدور شقة:  بجهة ، الورش وخامات مستلزمات

 عن 77770 برقم 22102122 فى قيد ، 2522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البقلي امام عبدالفتاح فريد محمد اسامه -  23

 فرج محمد جمال/المؤجر الشلوفه هاويس طريق الشلوفه قريه:  بجهة ، الدواجن وتسمين لتربيه مزرعه

 خدمات عن 77025 برقم 22102126 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد العال عبد رافت محمد -  24

 حميد الجواد عبد وائل/المؤجر العرب كفر صالح ابراهيم بشارع محل:  بجهة ، محمول

 عن 77607 برقم 22102127 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان رأفت شروق الدكتوره صيدليه -  25

 صالح محمد كميليا-المؤجر     السويس/الجناين-الشلوفه هويس بشارع محل:  بجهة ، عامه صيدليه

 بيع عن 77720 برقم 22102127 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مفضل النبي عبد حمدي مروه -  27

 فيصل حي تابع ب 1 بمبارك أ 1 عماره بجوار كشك:  بجهة ، حلويات

 قطع تجارة عن 77737 برقم 22102114 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن اسماعيل محمد سماح -  26

 النادى احمد حسن/ المؤجر الغورى شارع 57 رقم بالعقار محل:  بجهة ، سيارات غيار

 ، معصرة عن 77745 برقم 22102115 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال محمد سيد كرم -  27

 عبدالعال محمد سيد/المؤجر     سوهاج شارع ناصيه عرابى احمد شارع 112 رقم بالعقار محل:  هةبج

 مقاوالت عن 77776 برقم 22102122 فى قيد ، 2522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد علي احمد محمد -  20

 الكويت حي عفان بن وعثمان عبيد شارعي علي محل:  بجهة ، بالداخل عماله وتوريد الصحيه االدوات وتوريد عموميه

 السيد علي احمد/المؤجر

 البذور تجاره عن 77772 برقم 22102122 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسين احمد مروه -  32

 صابر جوده ابراهيم/المؤجر الرجوله منشيه االسماعيليه شارع 0 رقم عقار:  بجهة ، قطاعي والعالفه
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 مطعم عن 77705 برقم 22102123 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زمزمي صالح زمزمي حسام -  31

 لوسيندا بمنتجع بعض علي مفتوحين أ/14 و أ/13 رقم الوحده:  بجهة ، والماكوالت والبارده الساخنه المشروبات لتحضير وكافيه

 بكورنيش

:  بجهة ، مخزن عن 37062 برقم 22102127 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف السيد محمد عماد -  32

 عبدالعليم محمد احمد/ المؤجر النيل بشارع 25,  24 رقم بالعقار 3 رقم محل

 مالبس عن 77661 برقم 22102121 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود الغريب محمد هانم -  33

 عبدالوهاب سهام/المؤجر هاشم السيد بجباليه المامين شارع 4 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جاهزه

 مكتبه عن 77713 برقم 22102120 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دسوقي محمد عبدالمقصود دسوقي -  34

 محمد ابراهيم نعيمه/المؤجر زرب الرخا شارع 17:  بجهة ، مستندات وتصوير

 توريدات عن 77775 برقم 22102122 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد سليم عمرو -  35

 146 رقم بالعقار االول بالدور شقه:  بجهة ، واالطفاء االنذار اجهزه وصيانه وتركيب عموميه ومقاوالت(االنترنت دون)عموميه

 نصر محمد جيهن/المؤجر المالحه البحريه مساكن 146 شارع

 مقاوالت عن 77772 برقم 22102122 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان علي الدردار ابو محمد -  37

 والده/المؤجر المعمل عرب المرازيقي بشارع االرضي بالدور شقه:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه وتوريدات عموميه

 خدمات عن 77014 برقم 22102127 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متبولي عبدالغني احمد مصطفى -  36

 عالء-المؤجر   السويس الغريب الخضر مسجد بجوار الفردوس ش 16 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ،( انترنت دون)كومبيوتر

 عبدالفتاح محمد

 ، تصدير عن 77022 برقم 22102127 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين عبدالفتاح محمد احمد -  37

 1 السالم والتعاون الحسين شارع ناصية 457 رقم بالعقار 5 رقم شقة:  بجهة

 هدايا عن 77663 برقم 22102121 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحفيظ احمد عبدالرحمن -  30

 صديق احمد شهاب/المؤجر المحروسه تقسيم 30 رقم قطعه الهدي ابراج 12 رقم بالعقار محل:  بجهة ، واكسسوارات

 خدمات عن 77607 برقم 22102127 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سعيد محمد هايم محمد -  42

 عبدهللا احمد-المؤجر   السويس/السويس علوي االول بالدور-يوليو 23 ش 65 رقم بالعقار محلين:  بجهة ، لوجيستيه

 وتوريد مقاوالت عن 77712 برقم 22102120 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم بالش عطيه محمد -  41

 عطيه الناصر-المؤجر المالبس مصنع امام الغيط ابو ش 2:  بجهة ،( انترنت   دون) عموميه وتوريدات بناء مواد

 ، العطاره تجاره عن 77723 برقم 22102127 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم رضا محمد احمد -  42

 حسين محمد ناريمان/المؤجر ناصر شارع من متفرع يوسف الحكيم عبد ش 7 رقم بالعقار محل:  بجهة

 ورشة عن 77727 برقم 22102113 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فواز حسن على محمد تامر -  43

 سالمه ليلى/ المؤجرة حوده كفر:  بجهة ، شكمانات

 بيع عن 77744 برقم 22102115 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعزيز محمود مصطفي -  44

 العزيز عبد محمود/المؤجر سالمه محمد كفر الغوري شارع 03 رقم بالعقار محل:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 لتقديم كافتيريا عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد مبارك فريج عقيله -  45

 سعد عيد محمد/المؤجر الجديد االلبان مدخل امام سيال ابو 2 رقم محل:  بجهة ، والبارده الساخنه المشروبات
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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

 لتقديم كافتيريا عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد مبارك فريج عقيله -  47

 سعد محمد/المؤجر االلبان دخله امام سيال ابو شارع 1 رقم محل/اخر رئيسي محل افتتاح:  بجهة ، والبارده الساخنه المشروبات

 عيد

 لتقديم كافتيريا عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد مبارك فريج عقيله -  46

 سعد محمد/المؤجر االلبان دخله امام سيال ابو شارع 3 رقم محل/اخر رئيسي محل افتتاح:  بجهة ، والبارده الساخنه المشروبات

 عيد

 لتقديم كافتيريا عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد مبارك فريج عقيله -  47

 سعد محمد/المؤجر االلبان دخله امام سيال ابو شارع 4 رقم محل/اخر رئيسي محل افتتاح:  بجهة ، والبارده الساخنه المشروبات

 عيد

 عن 77767 برقم 22102121 فى قيد ، 32220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العمومية والتوريدات للمقاوالت الحسين -  40

      القديم عبده احمد كفر الواحد شارع57 رقم بالعقار 3 رقم شقة:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية وتوريدات مقاوالت مكتب

 عبدهللا البارى عبد احمد/المؤجر

 جاهزة مالبس عن 77021 برقم 22102127 فى قيد ، 212220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عهد على صالح على هبة -  52

 محمد ابوالحمد عطا/ المؤجر    الكويت حى مبارك اسماعيل مسجد امام ممدوح شارع 1رقم بالعقار محل:  بجهة ،

 سفر مكتب عن 77676 برقم 22102123 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالظاهر ثابت راجح -  51

 احمد سعيد شعبان المؤجر حوده كفر صبحى شارع 20:  بجهة ، بالداخل ورحالت

 ، كمبيوتر صيانه عن 77717 برقم 22102120 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على محمد منال -  52

 محمد/المؤجر    السويس-االربعين الكويت حي المدينه شارع من الشاذلي ابراهيم ش الشرقيه الشركه ارضي 12 رقم عقار:  بجهة

 عباس ابوالوفا

 عموميه توريدات عن 77711 برقم 22102120 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد فتحي بهاء حنان -  53

 سيد طه ايمان-المؤجر   1السالم غريب عبدهللا بشارع 22 حوض274 رقم بالعقار االرضي بالدور شقه:  بجهة ،

 ادوات عن 77722 برقم 22102127 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد محمد ضوي عبدالحميد -  54

 الضوي الحميد عبد كريم*المؤجر     السويس/االربعين- النيل ش 74 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، منزليه

 ، افرنجي مخبز عن 77600 برقم 22102127 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفص محمد فؤاد دعاء -  55

 السويس -فيصل حي ب 1مبارك بمنطقه 22 رقم محل:  بجهة

 ومطعم كافيه عن 77022 برقم 22102120 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ذكى عثمان كريم -  57

 بعض على مفتوحين 0 رقم ومحل 7 رقم الوحده:  بجهة ، السريعه الوجبات وبيع وتحضير والبارده الساخنه المشروبات لتقديم

 السويس بكورنيش سابقا بيتش مون لوسيندا بمنتجع

 ومطعم كافيه عن 77022 برقم 22102120 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ذكى عثمان كريم -  56

 االوائل جنة برج ب13 رقم بالعقار 14 رقم محل:  بجهة ، السريعه الوجبات وبيع وتحضير والبارده الساخنه المشروبات لتقديم

 ذكى عثمان محمد/ المؤجر( الجديده المالحه)المحروسه منطقة

 ومطعم كافيه عن 77022 برقم 22102120 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ذكى عثمان كريم -  57

 المالحه)المحروسه منطقة ب13 رقم بالعقار محل:  بجهة ، السريعه الوجبات وبيع وتحضير والبارده الساخنه المشروبات لتقديم

 ذكى عثمان محمد/ المؤجر( الجديده

 تجاره عن 77726 برقم 22102113 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه احمد عبدالجواد احمد -  50

 بركات الحسن ابو جالء/ المؤجر الحسن وابو الجيش شارع 22:  بجهة ، الثقيله والمعدات السيارات



 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

 وصيانه بيع عن 77777 برقم 22102122 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده ياض ابوحمد بدوي -  72

 بالهاويس صالح علي شارع 2 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ،( االنترنت دون) الكمبيوتر وتوريد

 مالبس عن 77020 برقم 22102126 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ادرعبدالق ابوالمجد زينب -  71

 والدها-المؤجر    السويس االربعين سالمه محمد كفر الغوري ش 14 رقم بالعقار 3 رقم محل:  بجهة ، جاهزه

 سوبر عن 77013 برقم 22102127 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمود محمود احمد -  72

 السمان محمد احمد-المؤجر   السويس فيصل 1السالم الخطاب بن عمر ش 75 رقم بالعقار محل:  بجهة ، ماركت

 تجاره عن 77017 برقم 22102127 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد السيد احمد محمد -  73

 عبدهللا اماره-المؤجر   السويس الالربعين القديم عبده احمد كفر شالضم ابراهيم ش 12 رقم بالعقار محل:  بجهة ، كهربائيه ادوات

 على

 جمركى تخليص عن 77724 برقم 22102113 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عوده منجد احمد -  74

 عبدالاله فتحى حسام/ المؤجر اليهوديه ارض شحاته سيد شارع 15 رقم بالعقار محل:  بجهة ،

 سفر مكتب عن 77677 برقم 22102122 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على راضى السيد عبدالكريم -  75

 على سامى على/ المؤجر النجار كفر- فاديه االميرة شارع 25 رقم عقار 1 رقم محل:  بجهة ، بالداخل عماله ونقل ورحالت

 حظيره عن 77715 برقم 22102120 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس حسن محمد محمد فايزه -  77

 عبدالغفار خالد-المؤجر بشندوره ش:  بجهة ، مواشي

 ميكانميكي عن 77721 برقم 22102127 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على الدين سعد محمد -  76

 السويس*االربعين حي لرئاسه تابع المشتل محالت 6 رقم محل:  بجهة ، سيارات

 لتجاره مكتب عن 77712 برقم 22102120 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد عبده ساره -  77

 الجيش شارع من كريم حاره 27/37 رقم بالعقار باب 2 عدد محل:  بجهة ،( االنترنت دون) العموميه والتوريدات الغدائيه المواد

 محمد محمود فاطمه/المؤجره

 وتوريد تجاره عن 77733 برقم 22102114 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين محمد محمد دعاء -  70

 شحاته هنومه المؤجر ماهر احمد شارع 21 قمر بالعقار محل:  بجهة ، الكهربائيه المواتير غيار وقطع الكهربائيه االدوات

 سفر مكتب عن 77735 برقم 22102114 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقار جرس بخيت انتصار -  62

 عبدالنعيم احمد نجاة/ المؤجر الغورى شارع 44 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالداخل عماله ونقل بالداخل ورحالت

 تعبئه عن 77725 برقم 22102113 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بطرس جوده اسحاق جرجس -  61

 والده/المؤجر كامل مصطفي شارع من مرقص شارع 14:  بجهة ، الصناعيه المنظفات وتغليف

 بجهة ، بقاله عن 77730 برقم 22102115 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد علي حلمي عبير -  62

 سرحان اعتماد/المؤجر المعمل بعرب علي محمد شارع 24 محل: 

 جمله بقاله عن 77707 برقم 22102123 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي سعيد العبادي عادل -  63

 علي الناجي سامي/المؤجر القديم عبده احمد كفر السادات شارع 1 رقم بالعقار 3 رقم محل:  بجهة ، وقطاعي

 عن 77012 برقم 22102127 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا السيد عبدالمجيد احمد عبدالرحمن -  64

 على سعيد محمد-المؤجر   السويس االربعين الباسل من محمدين على شارع 4 رقم بالعقار محل:  بجهة ، شامي مخبز

 عن 77016 برقم 22102127 فى قيد ، 212220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعراوي حسين شعراوي محمد محمد -  65

 عبدالهادي محمد السيد -المؤجر  السويس السويس شعراوي هدى ش34 رقم محل:  بجهة ، االقمشه وتجاره توريدات



 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

 لتحضير كافيه عن 77034 برقم 22102132 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين محمد حسين -  67

 الجديد السويس بكورنيش سابقا بيتش مون لوسيندا بمنتجع و 4 رقم الوحده:  بجهة ، والبارده الساخنه المشروبات

 عن 77710 برقم 22102112 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شراوى العزيز عبد االسالم سيف عمر -  66

 حسين كامل حسن/المؤجر       الزراير المؤمنين شارع  2 رقم بالعقار محل:  بجهة ، والمجمدات الدواجن تجارة

 تجارة عن 77731 برقم 22102113 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى محمد الناصر عبد محمد -  67

 عزازى اقبال/المؤجر     شميس شارع من الغربى الشارع2 رقم لعقاربا محل:  بجهة ، منزلية ادوات وتوريد منزلية ادوات

 ، ماركت سوبر عن 77746 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد فتحى عرفه -  60

 زايد الشيخ بمدنه الكبانون الثانية المجموعة رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة

 تجاره عن 77752 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي عبدالعليم مرتضي احمد -  72

 التركي محمد فاروق مجدي/المؤجر عبده محمد الشيخ شارع 45 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، الجاهزه المالبس

:  بجهة ، بقاله عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد مبارك فريج عقيله -  71

 عيد سعد محمد/المؤجر الجديده البان دخله امام سيال ابو  شارع 1 رقم محل

:  بجهة ، بقاله عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد مبارك فريج عقيله -  72

 سعد عيد محمد/المؤجر الجديد االلبان مدخل امام سيال ابو 2 رقم محل/اخر رئيسي افتتاح

:  بجهة ، بقاله عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد مبارك فريج عقيله -  73

 سعد عيد محمد/المؤجر سيال ابو شارع 3 رقم محل/ اخر رئيسي افتتاح

:  بجهة ، بقاله عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد مبارك فريج عقيله -  74

 سعد عيد محمد/المؤجر سيال ابو 4 رقم محل/اخر رئيسي افتتاح

 ادوات بيع عن 77754 برقم 22102116 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد ثابت حامد سلوي -  75

 محمد الرحيم عبد اشرف/المؤجر الكوثر شارع 12 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، كهربائيه

 ، قصب معصرة عن 77777 برقم 22102122 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطاهلل خليل عاطف فالح -  77

 ابراهيم محمد محمد/ المؤجر والجيش المزلقان شارع 27 رقم بالعقار 4 رقم محل:  بجهة

 اشغال عن 77012 برقم 22102126 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المنهى محمد طه الدين جمال -  76

 محمد شارع 4:  بجهة ، اللوجيستيه والخدمات البتروليه والخدمات الكيماوى والتطهير( االنترنت ماعدا)عموميه وتوريدات بحريه

 حميد زكى نانسى/ المؤجرة ببورتوفيق والبرديسى فريد

 سفر مكتب عن 77037 برقم 22102132 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم ابوزيد حماده عبدالحليم -  77

 محمد محمود/ المؤجر النجار كفر شوقى الشيخ شارع 122 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالداخل عماله ونقل بالداخل ورحالت

 مقله عن 77036 برقم 22102132 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى محمد عيد محسن اسالم -  70

 الجديد السويس بكورنيش لوسيندا بمنتجع د/1 رقم الوحده:  بجهة ، وحلويات وتسالى

 عن 77020 برقم 22102120 فى قيد ، 2222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس عطيه يوسف صبحى مريم -  02

 عزبة الترعه جنيفه:  بجهة ، وتحلييبها المواشى وتسمين ربيةلت حظيرة

 شوب كوفى عن 77664 برقم 22102121 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مسعود محمد عيد -  01

 يوسف صابر احمد المؤجر الكويت حى سند الشهيد شارع ابواب  باربع محل:  بجهة ، والبرده االساخنه المشروبات لتقديم

 عن 77667 برقم 22102122 فى قيد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوي زيد ابو حمدي الدين عماد -  02

 سالم محمد سالم غريب/المؤجر 47ك الصديق بكر ابو مسجد شارع 4 عقار ارضي دور محل:  بجهة ، بالداخل بالسيارات نقل



 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

 بقاله عن 77660 برقم 22102122 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسن ابو حافظ الخالق عبد حسني -  03

 هللا عبد السيد/المؤجر الكويت حي السالم شارع 1 رقم بالعقار محل:  بجهة ، وعالفه

 محل:  بجهة ، مقله عن 77602 برقم 22102123 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي احمد علي احمد -  04

 اللطيف عبد اشرف/المؤجر الكويت حي الشرقيه الشركه ارض النيل شارع 62 رقم بالعقار

 بيع كشك عن 77727 برقم 22102113 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جعفر حسان الشناوى النبى عبد -  05

 الصباح السحاب فى 21 رقم العمارة بجوار خشبى كشك:  بجهة ، الحلويات

 زيوت مخزن عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد مبارك فريج عقيلة -  07

 سعيد محمد/ المؤجر    سيال ابو 4 رقم محل:  بجهة ، السيارت

 زيوت مخزن عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد مبارك فريج عقيلة -  06

 سعيد محمد/ المؤجر    الجديدة االلبان دخلة امام سيال ابو شارع 1رقم محل:  بجهة ، السيارت

 زيوت مخزن عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد مبارك فريج عقيلة -  07

 سعيد محمد/المؤجر     الجديدة االلبان مدخل امام سيال ابو 2رقم محل:  بجهة ، السيارت

 زيوت مخزن عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد مبارك فريج عقيلة -  00

 سعيد محمد/ المؤجر      سيال ابو شارع 3 رقم محل:  بجهة ، السيارت

 وتحضير بيع عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد مبارك فريج عقيله -  122

 سعد عيد محمد/المؤجر سيال ابو شارع 3 رقم محل:  بجهة ، السيارات زيوت

 وتحضير بيع عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد مبارك فريج عقيله -  121

 سعد عيد محمد/المؤجر سيال ابو شارع 1 رقم محل/اخر رئيسي افتتاح:  بجهة ، السيارات زيوت

 وتحضير بيع عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد مبارك فريج عقيله -  122

 سعد عيد محمد/المؤجر سيال ابو 2 رقم محل/اخر رئيسي افتتاح:  بجهة ، السيارات زيوت

 وتحضير بيع عن 77753 برقم 22102117 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد مبارك فريج عقيله -  123

 سعد عيد محمد/المؤجر سيال ابو 4 رقم محل/اخر رئيسي افتتاح:  بجهة ، السيارات زيوت

 مقاوالت عن 77773 برقم 22102122 فى قيد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد مصطفي محمد -  124

 قريه الحطابه الجوهري كوبري بجوار الترعه طريق البصير عبد بشارع شقه:  بجهة ،( االنترنت دون)عموميه وتوريدات عموميه

 السيد محمد مصطفي/المؤجر عامر

 مقاوالت عن 77023 برقم 22102127 فى قيد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه على محمود على -  125

 قاسم جمعه على محمود/ المؤجر الصعايده شارع 0 رقم العقار:  بجهة ، عموميه

 سفر مكتب عن 77035 برقم 22102132 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل طه احمد سيد طه -  127

 احمد محمد غريب/ المؤجر النجار كفر عبدالعزيز شارع 67 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالداخل عماله ونقل بالداخل ورحالت

 تجاره عن 77670 برقم 22102123 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعليم محمد فاطمه -  126
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 ورشه عن 77727 برقم 22102127 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود علي سيد علي -  120

 والده/ المؤجر الفار بجباليه محل:  بجهة ، الموتيال اعمال



 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

 تخليص عن 77742 برقم 22102115 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلي عبدالمنطلب احمد تامر -  112

 عبدالمنطلب احمد/المؤجر الباسل شارع 30 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، جمركي

 توريدات عن 77757 برقم 22102116 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق علي محمد اميره -  111

 مرسي الشحات محمود/المؤجر سالمه محمد كفر طولون شارع 24 رقم بالعقار محل:  بجهة ،(  االنترنت دون)عموميه

 بحريه خدمات عن 51027 برقم 22102122 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حافظ نعيم عماد -  112

 الطالب ملك المغربى تقسيم النيل شارع 75 رقم بالعقار 4 رقم محل:  بجهة ، سفن وتموين

 بحريه خدمات عن 51027 برقم 22102122 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حافظ نعيم عماد -  113

 ابوالحسن شحاته عبدالبور المؤجر النيل زيدان شارع 2 رقم بالعقار 4 رقم محل:  بجهة ، سفن وتموين

 عموم عن 77021 برقم 22102126 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى صبرى مصطفى -  114

 االميره شارع من متفرع التابعى ةحار 26 رقم بالعقار شقه:  بجهة ،( 7 والمجموعه 37 الفقرة من 10 المجموعه فيماعدا) التصدير

 احمد محمود حسن/ المؤجر النجار بكفر فاديه

 تصليح عن 77024 برقم 22102126 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حافظ احمد محمود -  115

 رضوان محمد خالد/المؤجر رضوان محمد شارع 42 رقم بالعقار محل:  بجهة ، موتوسيكالت

 ، جاهزة مالبس عن 77046 برقم 22102131 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فاضل احمد السيد هدى -  117

 حامد على عصام/ المؤجر    فيصل حى الجمهورية حى شارع 24 رقم بالعقار 60 رقم محل:  بجهة

 ، جاهزه مالبس عن 77042 برقم 22102131 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حسن سعيد داليا -  116

 وانور احمد ومحمد احمد المجيد عبد جمال/المؤجر الفرن بجوار حرب طلعت شارع من المحكمه شارع 14 في 1 رقم محل:  بجهة

 فؤاد

 عن 77027 برقم 22102120 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس محمد هللا ضيف محمد عزت -  117

 محمد هللا ضيف محم/ المؤجر اهالى الحرفيين يثرب شارع 17 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، عموميه مقاوالت مكتب

 عن 77024 برقم 22102120 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد القادر عبد مصطفي سميره -  110

 نون-المؤجر    السويس فيصل 1السالم 12 حوض 464 قطعه:  بجهة ، سيارات غيار وقطع( انترنت دون) عموميه توريدات

 صالح نون مصطفى

 تجاره عن 77672 برقم 22102122 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزمي عدلي عاطف عمار -  122

 يوسف عدلي/المؤجر  كامل مصطفي شارع 35 رقم بالعقار محل:  بجهة ، وقطاعي جمله والدخان السجائر

 ، بقاله عن 77725 برقم 22102127 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه العال عبد طه العال عبد -  121

 للطالب ملك النور عماره السويس المالحه عرفات شارع 16 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة

 عموم عن 77736 برقم 22102114 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على معوض جالل عبدهللا -  122

 محل:  بجهة ، جمركيه وخدمات( االنترنت ماعدا) موميه وتوريدات( 7 والمجموعه 37 الفقرة من 10 المجموعه فيماعدا)التصدير

 احمد السيد نبيله/ المؤجر ببورتوفيق ودمشق منى شارع تقاطع 1 رقم بالعقار

 مزرعه عن 77742 برقم 22102115 فى قيد ، 322220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا الشافعي عباس مناي -  123

 شندوره قريه االولي المرحله تقسيم 5 شارع 30 رقم قطعه:  بجهة ، دواجن

 مكتب عن 77772 برقم 22102121 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو عبدالاله كمال سامح -  124

 اشرف/ المؤجر   السويس عتاقه 2بالسالم الحريه شارع 21 رقم بالعقار شقه:  بجهة ،( انترنت دون) عموميه وتوريدات مقاوالت

 كامل فرغلي



 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

 ، بلدي مخبز عن 77773 برقم 22102122 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم علي فتحي احمد -  125

 عبادي احمد نبوي ورثه/المؤجر حرب طلعت شارع 147 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة

 مقاوالت عن 77707 برقم 22102123 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد عطا بهاء -  127

 اكتوبر 24 بمنطقة المرور شارع 6 رقم بالعقار 122 رقم شقه:  بجهة ،( هندسيه وتصميمات رسوم)هندسى ومكتب عموميه

 احمد حمد ايمن/ المؤجر

 وبيع تحضير عن 77777 برقم 22102122 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عباس احمد داليا -  126

 السويس بكورنيش لوسيندا بمنتجع فلوريم جراند بمول بعض علي مفنوحين 10022 ارقام محلين:  بجهة ، والمشروبات الماكوالت

 كماليات عن 77764 برقم 22102121 فى قيد ، 212220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد حسين كريم -  127

 ابراهيم تمام عيدة/المؤجر    المشتل شارع 2 رقم بالعقار محل:  بجهة ، سيارات

 كشك عن 77022 برقم 22102127 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصلح اسماعيل مصلح صابرين -  120

 الصباح تعاونيات 11رقم العمارة بجوار خشبى كشك:  بجهة ، الحلويات لبيع

 ، حالقة صالون عن 77041 برقم 22102131 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه السيد صالح السيد -  132

 البطراوى بعزبة محل:  بجهة

 عن 77032 برقم 22102120 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سعد عبدالحميد محمود ساره -  131

 السيد على-المؤجر  السويس عتاقه النور البترول انابيب  23 رقم بالعماره 2 رقم محل:  بجهة ،( انترنت بدون) عموميه توريدات

 حسن

 مقاوالت عن 77033 برقم 22102132 فى قيد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على سليم محمد -  132

 عمر السيد فوزى/المؤجر     الزراير الجزار قاسم شارع 53 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه وتوريدات

 بحريه اشغال عن 77602 برقم 22102123 فى قيد ، 2522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق السيد علي محمد -  133

 حسين السيد محمد/المؤجر بورتوفيق اليمن شهداء شارع 4 رقم شقه 3 رقم العقار:  بجهة ،

 عموميه توريدات عن 77677 برقم 22102123 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داوود محمد علي سعد -  134

 احمد ابراهيم محمود/المؤجر زرب الوليد بن خالد شارع 22:  بجهة ،( االنترنت دون)

 خدمات عن 77607 برقم 22102127 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سعيد محمد هايم محمد -  135

 عبدهللا احمد محمد/ المؤجر علوى االول بالدور يوليو 23 شارع 65 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، لوجيستيه

 تجاره عن 77726 برقم 22102127 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عنان جوده البديع عبد نهله -  137

 محمد جابر محمد/ المؤجر 2 االيمان شارع 62 رقم بالعقار محل:  بجهة ، الكهرائيه االجهزه

 رحالت مكتب عن 77721 برقم 22102112 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد محمد خالد -  136

 دردير مصطفى نصر/ المؤجر     الجيش شارع 331 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالداخل

 ، مالبس عن 75724 برقم 22102113 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد فؤاد احمد محمد -  137

 ابراهيم حكيم المؤجر احد ببرج والشونه محرم شارع 4 رقم بالعقار محل:  بجهة

 ، مالبس عن 75724 برقم 22102113 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد فؤاد احمد محمد -  130

 محمد احمد محمد المؤجر حرب طلعت شارع 111 رقم بالعقار المدخل بجوار 4 رقم محل:  بجهة

 ، مالبس عن 75724 برقم 22102113 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد فؤاد احمد محمد -  142

 محمد احمد محمد المؤجر حرب  طلعت شارع من متفرع عثمان شارع 1 رقم بالعقار محل:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 77747 برقم 22102115 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعنين محمد عبدالرحمن على محمد -  141

 احمد/المؤجر    الشهداء وشارع زغلول سعد شارع رشوان برج ا 13 رقم بالعقار 2رقم محل:  بجهة ، الجاهزة المالبس ارةتج

 على

 حلويات كشك عن 77755 برقم 22102116 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمود اسماعيل -  142

 الرياض حي 22 رقم العماره بجوار خشبي كشك:  بجهة ،

 عن 77757 برقم 22102116 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد حسانين الوهاب عبد حسين -  143

 الغوري شارع المثلث شباب مركز بسور 57 رقم محل:  بجهة ، الخرده تجاره

 تسالى عن 77762 برقم 22102121 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدرى على محمد على صباح -  144

 موسى الصغير ربه عبد/المؤجر   سوهاج شارع 0:  بجهة ، وحلويات

 استيراد مكتب عن 77766 برقم 22102121 فى قيد ، 5222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يس عبده توكل ايهاب -  145

 احمد على احمد/المؤجر    المفارق بكبريت ارضى دور شقه:  بجهة ، وتصدير

 مقاوالت عن 77027 برقم 22102126 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد طاهر محمود حسام -  147

 فكري سعد علي/المؤجر الجيش شارع من متفرع التحرير شارع 42 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، عموميه

 توريدات عن 77015 برقم 22102127 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد محمود ناصره -  146

 على ابراهيم ايمان-المؤجر    السويس االربعين سالمه محمد كفر بشاري ش 5 رقم بالعقار محل:  بجهة ،( انترنت دون) عموميه

 مكتب عن 77044 برقم 22102131 فى قيد ، 2522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التيتى محمد حسن فؤاد ياسر -  147

 مبارك فاطمة/ المؤجر    العزيز بن عمر من رضوان احمد شارع 24رقم بالعقار شقه:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات

 عن 77032 برقم 22102120 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود احمد حسن عبدالرازق -  140

 وتوريدات بالداخل ورحالت وسفر عماله وتوريد بتروليه وخدمات( االنترنت ماعدا) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت مكتب

 محمد على رضا/ المؤجر الجديده المنشيه الجيش شارع 12 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، بالسيارات عماله ونقل بحريه واشغال بحريه

 توريد عن 72560 برقم 22102121 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزينى ابراهيم السيد محمد سيد -  152

 على شارع:  بجهة ، التصوير وورق السيكوريت وابواب المصفحه واالبواب المكتبيه واالدوات المكاتب اثاث مستلزمات جميع

 محمد الدين بدر المؤجر  الزراير النيل شارع من عبدهللا

 توريد عن 72560 برقم 22102121 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزينى ابراهيم السيد محمد سيد -  151

 1 رقم شقه:  بجهة ، التصوير وورق السيكوريت وابواب المصفحه واالبواب المكتبيه واالدوات المكاتب اثاث مستلزمات جميع

 على السيد جمال المؤجر كليوبابرا شارع 7   عقار

 شحن عن 77604 برقم 22102123 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكنانى محمد محمد اسالم -  152

 الكنانى محمد محمد/ المؤجر ببورتوفيق القريمى محى شارع 3 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، برى ونقل وتفريغ

 مقاوالت عن 77723 برقم 22102113 فى قيد ، 322220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغار ابو توفيق مجدي محمد -  153

 احمد محمد عبدهللا عماد/المؤجر عامر قريه الحديد السكه شارع الثالث بالدور مكتب:  بجهة ،( االنترنت دون)عموميه   وتوريدات

 تلوين عن 77752 برقم 22102117 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالموجود احمد ابراهيم -  154

 احمد السعيد حمادة/ المؤجر   االلبان الشرقاوى شارع 53 رقم بالعقار محل:  بجهة ، معادن

 وكافتيريا مطعم عن 77767 برقم 22102121 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد توفيق محمد ايمن -  155

 كورنيش لوسيندا لمنتجع الرئيسي السارع وجهه 3 رقم الوحده:  بجهة ، والمأكوالت والبارده الساخنه المشروبات موتقدي لتحضير

 السويس الجديد السويس



 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

 مقاوالت عن 77772 برقم 22102122 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عطيه حمدي مروه -  157

 والده/المؤجر البحر شارع 54 رقم بالعقار شقه:  بجهة ،( االنترنت دون)عموميه وتوريدات

 مكتب عن 77771 برقم 22102122 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا خلف حسين هللا خلف حسين -  156

 عبدالفتاحن منى المؤجر  الحسنى قريه زهران شارع 3 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 77023 برقم 22102126 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض عبدالبارى عبدالحميد عالء -  157

 محمد غريب/ المؤجر النجار بكفر القزاز شارع 144 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالداخل عماله ونقل ورحالت سفر مكتب

 عبدالمنعم

 ورشه عن 77011 برقم 22102127 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبداللطيف محمد مصطفى -  150

 محمد عبداللطيف محمد -المؤجر    السويس فيصل الحرفيين الحجاز ش ب 5 رقم بالعقار محل:  بجهة ، سيارات ميكانيكي

 تجاره عن 77045 برقم 22102131 فى قيد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد محمد محمود محمد -  172

 حسين الفتاح عبد احمد/المؤجر الدرس بحوض خلدون ابن شارع 67 رقم بالعقار محل:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

 مكتب عن 77662 برقم 22102121 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين محمد ناصر هشام -  171

 حسانين محمد ناصر المؤجر الجديد عبده احمد كفر 174 شارع 121 رقم بالعقار محل:  بجهة ، االنترنت دون عموميه توريدات

 توريد مكتب عن 77665 برقم 22102121 فى قيد ، 22220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى غنيم غنيم صفوت -  172

 عبالمعز عاطف المؤجر عرابى احمد شارع من عزام حاره 32 رقم بالعقار االبع الدور 7 رقم مكتب:  بجهة ، بالداخل عماله

 ، خرده تجاره عن 77672 برقم 22102122 فى قيد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد احمد مجدي -  173

 الحميد عبد محمد رئيسه/المؤجر المعمل عرب الماسوره بشارع محل:  بجهة

 عن 77667 برقم 22102121 فى قيد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  جوده سلطان ابوالحارث سيد -  174

 والده/المؤجر حنضل احمد بارض 47 ك مكتب:  بجهة ،( االنترنت دون)عموميه وتوريدات مقاوالت

 تحضير عن 54731 برقم 22102120 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن مصطفى على -  175

 بكورنيش لوسثيندا بمنتجع ب 12,  ا 12,  11,  12 رقم الوحده:  بجهة ، الماكوالت وبيع وتحضير وبارده ساخنه مشروبات

 الجديد السويس

 تحضير عن 54731 برقم 22102120 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن مصطفى على -  177

 عطا احمد سليمان احمد المؤجر ببورتوفيق عرفات شارع 5:  بجهة ، الماكوالت وبيع وتحضير وبارده ساخنه مشروبات

 مالبس عن 77734 برقم 22102114 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد سيد خالد امنيه -  176

 بديع وفلاير بديع ناجح المؤجر نصرت حسونه وحاره  عارف عبدالسالم شارع 1 رقم بالعقار 0 رقم محل:  بجهة ، جاهزه

 مكتب عن 77732 برقم 22102114 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الحليم عبد صبري احمد -  177

 رسالن محمد الحليم عبد صبري/المؤجر االسماعيليه شارع 42 رقم عقار:  بجهة ، بالداخل البري النقل لخدمات

 بيع عن 77741 برقم 22102115 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جريس توفيق عوني ياسمين -  170

 عماد/المؤجر القديم عبده احمد كفر 1 رقم بالعقار عابد شارع من الجامع شارع تقاطع ناصيه 3 رقم محل:  بجهة ، تنجيد مستلزمات

 عدلي

 تجاره عن 77775 برقم 22102122 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود علي محمد زينب -  162

 علي فتحي غاده/المؤجر عارف السالم عبد شارع 5 رقم بالعقار محل:  بجهة ، المفروشات

 عن 77771 برقم 22102121 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد عبدالخالق العربى محمد احمد -  161

 حافظ نعيم عماد/ المؤجر    النيل شارع المغربى تقسيم 75 رقم بالعقار 3رقم محل:  بجهة ، غذائية مواد تجارة



 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

 تجاره عن 77703 برقم 22102123 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعظيم صبحي اسماعيل -  162

 ابراهيم نجه عائشه/المؤجر كامل كفر العابدين زين شارع 5:  بجهة ، عالفه

 ، مطعم عن 77774 برقم 22102122 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد جمعه سيد نىم -  163

 احمد حسام/ المؤجر السخنه بالعين مارى دي بستيال الداخلى التجارى بالمركز 1 رقم محل:  بجهة

 كهربائيه اجهزه عن 77027 برقم 22102126 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد محمد احمد -  164

 امتياز ممدوح مبروك-المؤجر   السويس-االربعين الباسل شارع 33 أ رقم بالعقار 4 رقم محل:  بجهة ، منزليه وادوات

 عن 77026 برقم 22102120 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحكيم صديق حنفى عبدالرحمن -  165

 صديق حنفى عبدهللا/ المؤجر هاشم السيد بجبالية الترعه غرب أ 27 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، محاجر اعمال

 ، فراشه عن 77043 برقم 22102131 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين حفني رمضان عادل -  167

 حسين حفني رمضان/المؤجر خليفه شارع حوده بكفر محل:  بجهة

 عن 77675 برقم 22102122 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليم عبد سيد بكر ابو الحليم عبد -  166

 السيد وليد/المؤجر الصباح الوطني الشباب ببرج 13 رقم محل:  بجهة ، والبارده الساخنه المشروبات لتقديم كافتيريا

 وبيع تجاره عن 77605 برقم 22102123 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد هاشم صالح سلمي -  167

 السيد هاشم صالح/المؤجر المالحه حافظ محمد شارع 22:  بجهة ، التكييفات

 عن 77722 برقم 22102127 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد محمد ضوى عبدالحميد -  160

 ضوى عبدالحميد لمياء المؤجر  النيل شارع 74 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، االنترنت عدا ما كمبيوتر خدمات

 عن 77722 برقم 22102127 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد محمد ضوى عبدالحميد -  172

 النيل شارع 74 رقم بالعقار  1 رقم محل:  بجهة ، االنترنت عدا ما كمبيوتر خدمات

 صيانه عن 77724 برقم 22102127 فى قيد ، 322220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسخرون هللا رزق شحاته سامح -  171

 حلمي وجيه/ المؤجر شارل كفر عارف محمد شارع 32 رقم بالعقار محل:  بجهة ، والتكييف التبريد غيار وقطع وتكييف تبريد

 جرس

 مكب عن 77732 برقم 22102113 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالحق عبدالرحيم محمد -  172

 محمد احمد غريب/ المؤجر النجار كفر القزاز شارع 24:  بجهة ، بالداخل عماله ونقل ورحالت سفر

 نقل عن 77743 برقم 22102115 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالمؤمن حسن محمد -  173

 الصناعات مدرسه شارع 3 رقم بالعقار 3 رقم شقه:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه وتوريدات جمركيه وخدمات بالسيارات

 عبدالعزيز سيد اسالم/المؤجر بورتوفيق البحريه

 توريدات عن 77763 برقم 22102121 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد السيد السيد -  174

 السيد مصطفى شريف/المؤجر    القديم عبده احمد كفر شارع 55:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه

 عن 77776 برقم 22102122 فى قيد ، 122220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد عبدالفتاح محمد هشام -  175

 محمد علي مني/المؤجر زرب الخياط شارع 5 رقم بالعقار محل:  بجهة ، ماركت سوبر

 جاهزة مالبس عن 77010 برقم 22102127 فى قيد ، 12220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوندى حنا شوقى طارق -  177

 االربعين لحى تابع الجديد المشتل بسوق 15 رقم محل:  بجهة ،

 ، ماركت سوبر عن 77042 برقم 22102131 فى قيد ، 5220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد سيد اسالم -  176

 فتحى احمد/ المؤجر       العمدة بشارع محل:  بجهة



 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

 مواد تعبئه عن 77031 برقم 22102120 فى قيد ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبداللطيف احمد كمال احمد -  177

 عمر حسن حسن-المؤجر   السويس االرعين عبدالمنعم شارع 0 رقم بالعقار محل:  بجهة ، غذائيه

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  المحاجر واعمال( االنترنت ماعدا) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت  ،  شركة   وشريكه جمعه موسى سليمان سالم -  1

( االنترنت ماعدا) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت عن ، 77727 برقم 22102127 ىف ،قيدت 1222220222   مالها ،رأس

 العرب - البترول انابيب شركه االجتماعى النادى خلف:  بجهة ، المحاجر واعمال

(  االنترنت دون) الكمبيوتر وخدمات والمدرسيه المكتبيه االدوات تجاره  ،  شركة   المولى جاد محمد عبدالعظيم مصطفى ورثة -  2

 دون) الكمبيوتر وخدمات والمدرسيه المكتبيه االدوات تجاره عن ، 77701 برقم 22102123 فى ،قيدت 12220222   مالها ،رأس

 بعض علي مفتوحين 4و3 محلين التجاره نادي مبني النهضه شارع:  بجهة ،( االنترنت

 عن ، 77720 برقم 22102113 فى ،قيدت 522220222   مالها ،رأس   االثاث تجاره  ،  شركة   وشريكه حامد على -  3

 عارف ابو االسماعيليه شارع الكائن المحل:  بجهة ، االثاث تجاره

 برقم 22102117 فى ،قيدت 122220222   مالها ،رأس  بالحاويات نقل مكتب  ،  شركة   وشريكه السيد احمد محمد كريم -  4

 6رقم منزل 174 شارع الجديد عبده احمد كفر االرضى بالدور شقه:  بجهة ، بالحاويات نقل مكتب عن ، 77740

 فى ،قيدت 522220222   مالها ،رأس  تجاريه وتوكيالت سيارات تجارة  ،  شركة   وشريكه محمود على عبدالعزيز محمد -  5

 سويسال بكورنيش المعارض ارض:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت سيارات تجارة عن ، 77761 برقم 22102121

 برقم 22102122 فى ،قيدت 52220222   مالها ،رأس  محمول خدمات  ،  شركة   وشريكته محارب على عباس حسن -  7

 سالمه محمد كفر الغورى شارع 31:  بجهة ، محمول خدمات عن ، 77702

 عن ، 77706 برقم 22102123 فى ،قيدت 222220222   مالها ،رأس  البناء مواد تجارة  ،  شركة   وشركاه صبحى احمد -  6

 75حوض 2السالم عبدالناصر جمال شارع أ 13:  بجهة ، البناء مواد تجارة

 1222220222   مالها ،رأس(  االنترنت ماعدا) عموميه وتوريدات مقاوالت  ،  شركة   وشريكه الديب احمد الدين بهى عماد -  7

 يوليو 23 شارع 333:  بجهة ،( االنترنت ماعدا) عموميه وتوريدات مقاوالت عن ، 77026 برقم 22102126 فى ،قيدت

 ، 77765 برقم 22102121 فى ،قيدت 1222220222   مالها ،رأس  كافتيريا  ،  شركة   وشركاة بدوى عبدهللا احمد محمد -  0

 الخالدين بحديقة الند بسمر( 3, 1) رقم محل:  بجهة ، كافتيريا عن

 فى ،قيدت 212220222   مالها ،رأس(  االنترنت ماعدا)عموميه توريدات  ،  شركة   وشريكه الصغير احمد فوزى احمد -  12

 ترك ابو قرية:  بجهة ،( االنترنت ماعدا)عموميه توريدات عن ، 77027 برقم 22102120

 كهروميكانيكيه عمالوا( االنترنت ماعدا) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت  ،  شركة   وشريكه يوسف فضل اشرقت -  11

 المحاجر مناجم واستغالل والتركيبات الثقيله الصناعات مصانع وصيانة وادارة الصناعيه النظافة واعمال بالداخل عماله وتوريد

 77760 برقم 22102121 فى ،قيدت 5222220222   مالها ،رأس(  7 والمجموعه 37 الفقرة من 10 المجموعه فيماعدا)وتصدير

 النظافة واعمال بالداخل عماله وتوريد كهروميكانيكيه واعمال( االنترنت ماعدا) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت عن ،

 الفقرة من 10 المجموعه فيماعدا)وتصدير المحاجر مناجم واستغالل والتركيبات الثقيله الصناعات مصانع وصيانة وادارة الصناعيه

 المحروسه 722 رقم شقه العزيزيه برج-الرياضيه المدينه شارع 36:  بجهة ،( 7 والمجموعه 37



 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

 22102123 فى ،قيدت 152220222   مالها ،رأس  والكافيهات المطاعم ادارة  ،  شركة   وشريكه يوسف محسن محمود -  12

 رقم هشق افندى عمر بجوار البارون برج الجيش شارع 342 رقم العقار:  بجهة ، والكافيهات المطاعم ادارة عن ، 77022 برقم

221 

 522220222   مالها ،رأس(  االنترنت ماعدا) عموميه وتوريدات تجاريه توكيالت  ،  شركة   وشريكه فرج السيد احمد -  13

 بشارع 7 رقم عقار:  بجهة ،( االنترنت ماعدا) عموميه وتوريدات تجاريه توكيالت عن ، 77047 برقم 22102131 فى ،قيدت

 حسن على منشية ابوربيع اوالد

 22102131 فى ،قيدت 122220222   مالها ،رأس  غذائيه مواد وتعبئة وتجهيز بيع  ،  شركة   وشركائه محمد مجدى -  14

 المغربى تقسيم النيل شارع النيل قصر برج 1 رقم محل:  بجهة ، غذائيه مواد وتعبئة وتجهيز بيع عن ، 77037 برقم

 دون) بتروليه وخدمات بالداخل عماله وتوريدات عموميه مقاوالت  ،  شركة   وشريكه السمان ابراهيم الدين صالح احمد -  15

 بالداخل عماله وتوريدات عموميه مقاوالت عن ، 77722 برقم 22102127 فى ،قيدت 1222220222   مالها ،رأس(  االنترنت

 عبود سيدى مسجد امام الغورى شارع الترعه:  بجهة ،( االنترنت دون) بتروليه وخدمات

 فى ،قيدت 522220222   مالها ،رأس  ومشروبات وفطائر حلويات بيع  ،  شركة   وشريكه محمد على ابراهيم على محمد -  17

 السويس وقسم بناحية البرقى شارع 0:  بجهة ، ومشروبات وفطائر حلويات بيع عن ، 77674 برقم 22102122

 فى ،قيدت 52220222   مالها ،رأس  السيارات غيار قطع تجارة  ،  شركة   وشريكه محمود سامى سامح اسالم -  16

 القديم 6 نموذج 1 رقم عمارة المثلث مساكن 54 رقم محل:  بجهة ، السيارات غيار قطع تجارة عن ، 77047 برقم 22102131

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   22102121 تاريخ وفى ،   51757:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين عماد محمد/ الدكتور صيدليه   - 1

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   22102121 تاريخ وفى ،   53304:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان عبدالمالك نجيب  ه شنود   - 2

 لالستغناءعنه شطب  السجل

 شطب/محو تم   22102122 تاريخ وفى ،   71420:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيوفى رمضان محمد فتحى رباب   - 3

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   22102122 تاريخ وفى ،   24113:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان جوده محمد   - 4

 التجارة العتزاله

  السجل شطب/محو تم   22102122 تاريخ وفى ،   77277:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين محمد حسين محمد   - 5

 التجاره العتزاله شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   22102122 تاريخ وفى ،   71137:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم دهللاجا محمد زينب   - 7

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   22102122 تاريخ وفى ،   71420:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيوفى رمضان محمد فتحى رباب   - 6

 التجارة العتزال شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   22102122 تاريخ وفى ،   25003:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل محمد فتحى نصرة   - 7

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102122 تاريخ وفى ،   47234:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فارس احمد ابوضيف شجر   - 0

 للوفاه شطب

  السجل شطب/محو تم   22102122 تاريخ وفى ،   72377:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد غريب محمد   - 12

 الشركة لحل شطب

 شطب/محو تم   22102123 تاريخ وفى ،   20737:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل احمد  السيد مبروك   - 11

 للوفاة شطب  السجل

 تم   22102123 تاريخ وفى ،   74327:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح محمد حسن عبدالعزيز محمود   - 12

 عنه لالستغناء شطب  السجل شطب/محو

 شطب  السجل شطب/محو تم   22102127 تاريخ وفى ،   77724:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للبقاله ايهاب   - 13

 التجاره العتزاله

 شطب  السجل شطب/محو تم   22102127 تاريخ وفى ،   77724:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للعقارات ايهب   - 14

 التجاره العتزاله

  السجل شطب/محو تم   22102127 تاريخ وفى ،   12155:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان عبدالوهاب سليمان   - 15

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102127 تاريخ وفى ،   56544:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فضيل علي صالح عادل   - 17

 التجارة العتزال شطب

 تم   22102127 تاريخ وفى ،   71315:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه محمد ابراهيم محمد طارق محمد   - 16

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   22102127 تاريخ وفى ،   47223:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رشوان عبدهللا سيد ناصر   - 17

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102127 تاريخ وفى ،   75254:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد رجب حمدان على   - 10

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102127 تاريخ وفى ،   57163:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد احمد محمود وليد   - 22

 التجارة العتزاله شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   22102127 تاريخ وفى ،   45742:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال محمد سيد   - 21

 التجارة العتزاله

 شطب/محو تم   22102120 تاريخ وفى ،   73257:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد عبداللطيف نجاح   - 22

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   22102120 تاريخ وفى ،   52713:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم حسن محمد رضا   - 23

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102120 تاريخ وفى ،   45710:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولي ايوب اسماعيل محمد   - 24

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102120 تاريخ وفى ،   56076:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  راغب صادق صفوت مينا   - 25

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102120 تاريخ وفى ،   27766:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على  رموزى محمد محمد   - 27

 نهائيا التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   22102120 تاريخ وفى ،   76767:  برقم يدهق سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد ابراهيم محمد محمود   - 26

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   22102112 تاريخ وفى ،   77657:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبود ميخائيل عبدالملك عماد   - 27

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   22102112 تاريخ وفى ،   32731:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االمين محمد ياسين عباس   - 20

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102112 تاريخ وفى ،   32731:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  واالعالن للدعايه االمين   - 32

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   22102113 تاريخ وفى ،   77647:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن عطيه محمد عطيه   - 31

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   22102113 تاريخ وفى ،   73673:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوضاهلل محمد رضا محمد هدير   - 32

 نهائيا التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   22102113 تاريخ وفى ،   17367:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم حسانين عبدالفتاح يحيى   - 33

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   22102113 تاريخ وفى ،   77374:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المنهي محمد طه الدين جمال   - 34

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   22102113 تاريخ وفى ،   57741:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم السيد حسين محمد   - 35

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   22102114 تاريخ وفى ،   37210:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجندى صالح مصطفى ساميه   - 37

 للوفاه شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   22102114 تاريخ وفى ،   34232:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين احمد السيد عادل   - 36

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102114 تاريخ وفى ،   34232:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين احمد السيد عادل   - 37

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102114 تاريخ وفى ،   34232:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين احمد السيد عادل   - 30

 التجاره العتزاله شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   22102114 تاريخ وفى ،   34232:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين احمد السيد عادل   - 42

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   22102114 تاريخ وفى ،   77721:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفي منصور امام اسامه   - 41

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   22102114 تاريخ وفى ،   46114:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليفه مرسي خليفه فؤاد   - 42

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   22102115 تاريخ وفى ،   57620:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدالعزيز عبدالحميد امل   - 43

 التجارة العتزالها شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   22102115 تاريخ وفى ،   73326:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان فؤاد صابر مها   - 44

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   22102115 تاريخ وفى ،   57730:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منطلب احمد عبدالعاطى احمد   - 45

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 تم   22102115 تاريخ وفى ،   47170:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جادالمولي محمد عبدالعظيم مصطفي   - 47

 للوفاه شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   22102115 تاريخ وفى ،   51152:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عالم كمال محمد عمرو   - 46

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102115 تاريخ وفى ،   73002:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مدحا سعد احمد صباح   - 47

 نهائيا التجارة العتزالها شطب

 شطب/محو تم   22102117 تاريخ وفى ،   77735:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمود عبدالحي مروه   - 40

 التجاره العتزالها شطب  السجل

 تم   22102117 تاريخ وفى ،   72270:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والتصدير واالستيراد الجمركى للتخليص يس   - 52

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب  السجل شطب/محو تم   22102117 تاريخ وفى ،   32276:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرسى محمد فلاير   - 51

 التجاره العتزاله

 شطب/محو تم   22102117 تاريخ وفى ،   77425:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن عبدالحميد صالح   - 52

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 تم   22102116 تاريخ وفى ،   57277:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السمرى محمد احمد سيد الدين صالح محمد   - 53

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   22102116 تاريخ وفى ،   20323:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى الغنى عبد علم علياء   - 54

 نهائيا التجارة العتزالها شطب  السجل
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 التجارة العتزاله شطب



 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
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 التجاره العتزاله شطب
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 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

  السجل شطب/محو تم   22102126 تاريخ وفى ،   44525:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الطيب محمد سعد محمد   - 64

 نهائيا التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102126 تاريخ وفى ،   76651:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد احمد حسن اسماء   - 65

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   22102126 تاريخ وفى ،   76727:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد مخلوف نجيب محمد محمود   - 67

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   22102126 تاريخ وفى ،   36277:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى محمد اسماعيل اشرف   - 66

 للوفاه شطب  السجل

 شطب/محو تم   22102126 تاريخ وفى ،   47003:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جورجى بشرى مجدى صفوت   - 67

 الفرع الغاء  السجل

  السجل شطب/محو تم   22102127 تاريخ وفى ،   76271:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حبيب فوزى رومانى سعاده   - 60

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   22102127 تاريخ وفى ،   77237:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسنين احمد الدين نصر محمود   - 72

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   22102127 تاريخ وفى ،   31053:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسانين موسى على   - 71

 للوفاة

  السجل شطب/محو تم   22102120 تاريخ وفى ،   71164:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان السيد محمد رضا   - 72

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102120 تاريخ وفى ،   77663:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحفيظ احمد عبدالرحمن   - 73

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102120 تاريخ وفى ،   74222:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الليثى امين خليل اميرة   - 74

 نهائيا التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   22102132 تاريخ وفى ،   45452:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالشهيد رزق جبره نعيم   - 75

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   22102132 تاريخ وفى ،   74505:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمان الكامل محمد فؤاد صالح   - 77

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   22102132 تاريخ وفى ،   74505:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمان الكامل محمد فؤاد صالح   - 76

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   22102132 تاريخ وفى ،   75724:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصير محمود محمد حمدى   - 77

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   22102131 تاريخ وفى ،   77202:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمجيد احمد محمد حازم   - 70

 التجارة العتزال شطب

 شطب/محو تم   22102131 تاريخ وفى ،   77642:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جمعه مصيلحى عبدالشفيع محمد   - 02

 التجارة العتزاله شطب  السجل



 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

 شطب  السجل شطب/محو تم   22102131 تاريخ وفى ،   26571:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حامد خليل احمد   - 01

 للوفاة

 شطب/محو تم   22102131 تاريخ وفى ،   45510:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هلهول ابوخضير محمود محمد   - 02

 التجارة العتزال شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   22102131 تاريخ وفى ،   76626:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى ابوبكر عطا ظهره   - 03

 العتزالهاالتجاره شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم  22102121 ، تاريخ وفي  50757 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالمعبود على عبداللطيف -  1

  جنيه  5222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  22102121 ، تاريخ وفي  27221 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهبه سمير عماد -  2

  جنيه  12222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

,  المال رأس تعديل تم  22102121 ، تاريخ وفي  52236 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبداللطيف عبدالغنى غريب جالل -  3

  جنيه  122220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  22102121 ، تاريخ وفي  77074 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسنين حسن حسنين محمد  مصطفى -  4

  جنيه  52220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102121 ، تاريخ وفي  32365 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كامل محمد ابراهيم سهيل -  5

  جنيه  52222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102121 ، تاريخ وفي  44244 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد محمد على حسن -  7

  جنيه  152220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102121 ، تاريخ وفي  77047 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للسيراميك فرعون صبرى مؤسسة -  6

  جنيه  2522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  22102122 ، تاريخ وفي  75152 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى عبده سعد احمد عمر -  7

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102122 ، تاريخ وفي  55375 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سويلم عمار محمود عمار -  0

  جنيه  122222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102122 ، تاريخ وفي  23062 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهوان حسن على حسن -  12

  جنيه  2522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102122 ، تاريخ وفي  54764 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم غنيم السيد السيد -  11

  جنيه  5222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102122 ، تاريخ وفي  72560 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزينى ابراهيم السيد محمد سيد -  12

  جنيه  5222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  22102122 ، تاريخ وفي  23265 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان محمد الدين محب محمد -  13

  جنيه  2522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  22102122 ، تاريخ وفي  72562 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين على رضا جابر شيماء -  14

  جنيه  1522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102123 ، تاريخ وفي  76047 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهبه زكى زكريا ايمن -  15

  جنيه  2522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102123 ، تاريخ وفي  76341 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين رمضان احمد سيد والى -  17

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  22102123 ، تاريخ وفي  72201 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى مسعود مرزوق محمود -  16

  جنيه  122222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102123 ، تاريخ وفي  22044 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى محمد احمد امين -  17

  جنيه  122222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

  22102127 ، تاريخ وفي  77505 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اللوجيستك والخدمات بالسيارات لنقل صالح احمد/تعديل -  10

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

,  المال رأس تعديل تم  22102127 ، تاريخ وفي  77505 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد علي احمد صالح احمد -  22

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  22102127 ، تاريخ وفي  57212 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عزت محمد فتحى محمد الهادى محمد وليد -  21

  جنيه  2522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102127 ، تاريخ وفي  42222 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي نصر علي ناصر -  22

  جنيه  12220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102127 ، تاريخ وفي  77772 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصرهللا احمد جابر احمد -  23

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102127 ، تاريخ وفي  33305 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد فهمى محمد محمد -  24

  جنيه  5222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102127 ، تاريخ وفي  53750 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فهمى محمد محمد الرحمن عبد -  25

  جنيه  5222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102127 ، تاريخ وفي  76640 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالفتاح على ايمن على -  27

  جنيه  52220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102120 ، تاريخ وفي  42747 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسعود عبدالجواد على ناصر -  26

  جنيه  52220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102120 ، تاريخ وفي  52525 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصرهللا تامر عياد مدحت -  27

  جنيه  7522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102120 ، تاريخ وفي  32715 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ايوب مجلى السيد هيثم -  20

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102120 ، تاريخ وفي  32715 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ايوب مجلى السيد هيثم -  32

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102120 ، تاريخ وفي  26754 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى احمد حمدى احمد/  صيدلى -  31

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  22102120 ، تاريخ وفي  26754 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى حمدى احمد/  الدكتور صيدلية -  32

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم  22102120 ، تاريخ وفي  26754 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيسى احمد حمدى احمد/  الدكتور صيدلية -  33

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102120 ، تاريخ وفي  54347 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فراج على محمد عمر -  34

  جنيه  5222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102120 ، تاريخ وفي  53700 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود محمد عبده رامى -  35

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102112 ، تاريخ وفي  57707 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد ابراهيم محمود مصطفى -  37

  جنيه  2222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102112 ، تاريخ وفي  20277 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد الدهب ابو ياسر -  36

  جنيه  252220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  22102112 ، تاريخ وفي  20277 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد الدهب ابو ياسر الدهب ابو احذية -  37

  جنيه  252220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   شيرالتأ وصف,  المال رأس

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102113 ، تاريخ وفي  52766 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمود محمد محمود -  30

  جنيه  5222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102113 ، تاريخ وفي  76137 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد طاهر محمد سيد صفا -  42

  جنيه  212220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  22102113 ، تاريخ وفي  50427 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للرحالت ابوالحمد -  41

  جنيه  122220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102114 ، تاريخ وفي  44325 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمد انور حسن -  42

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102114 ، تاريخ وفي  76755 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل شوقى عادل كيرلس -  43

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102115 ، تاريخ وفي  77712 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قاسم بالش عطيه محمد -  44

  جنيه  52220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102115 ، تاريخ وفي  47757 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي محمد سليم عمرو -  45

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  22102115 ، تاريخ وفي  73201 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالمجيد مالك محمد اسماعيل -  47

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 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,  المال رأس تعديل تم  22102117 ، تاريخ وفي  77527 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد على عبدالحميد دياب -  46

  جنيه  12220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102117 ، تاريخ وفي  74723 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رزق عبداللطيف بدوى عطيات -  47

  جنيه  222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102116 ، تاريخ وفي  74043 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خضارى احمد صابر احمد -  40

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 ، تاريخ وفي  54740 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العموميه والتوريدات العموميه للمقاوالت نصر محمد محمد جالل محمد -  52

  جنيه  4222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  22102116

,  المال رأس تعديل تم  22102116 ، تاريخ وفي  54740 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نصر محمد محمد جالل محمد -  51

  جنيه  4222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102116 ، تاريخ وفي  73751 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حجازى محمد فرج محمد -  52

  جنيه  2522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102122 ، تاريخ وفي  55673 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم على محمد جمال -  53

  جنيه  2222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102122 ، تاريخ وفي  44362 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النجار محمد/  الدكتور صيدليه -  54

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  22102121 ، تاريخ وفي  50777 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعظيم حسن احمد طارق -  55

  جنيه  2222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  22102121 ، تاريخ وفي  50777 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العمومية والتوريدات للمقاوالت الطارق -  57

  جنيه  2222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102122 ، تاريخ وفي  75467 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بحر كمال فارس محمد -  56

  جنيه  52220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102122 ، تاريخ وفي  53102 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالرحيم محمد منى -  57

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102122 ، تاريخ وفي  73304 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمود معوض محمود -  50

  جنيه  2522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  22102122 ، تاريخ وفي  76124 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالفتاح فتحى ربيعى عالء -  72

  جنيه  2222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102123 ، تاريخ وفي  52270 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور محمد محمود احمد -  71

  جنيه  2222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102123 ، تاريخ وفي  45360 برقم قيده سبق ،، فرد جرتا  عبدالحليم محمد عبدالحليم عبدهللا -  72

  جنيه  122220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102123 ، تاريخ وفي  72656 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مهران على محمد سالى -  73

  جنيه  3222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   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,  المال رأس تعديل تم  22102123 ، تاريخ وفي  77237 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صليب الياس منير رشا -  74

  جنيه  452220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102123 ، تاريخ وفي  55237 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غبلاير قرياقوس ملك رومانى -  75

  جنيه  452220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  22102123 ، تاريخ وفي  76725 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  سليم صقر)سليم مصطفى رشاد حازم -  77

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  22102123 ، تاريخ وفي  76725 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  سليم صقر)سليم مصطفى رشاد حازم -  76

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم  22102126 ، تاريخ وفي  76025 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحيم حنفى بيومى حسن -  77

  جنيه  212220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102126 ، تاريخ وفي  30333 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان جمعه رجب -  70

  جنيه  2522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102126 ، تاريخ وفي  74276 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا سليمان خالد احمد -  62

  جنيه  2222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102126 ، تاريخ وفي  74273 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحيم عباس حيمعبدالر حماده -  61

  جنيه  52220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  22102127 ، تاريخ وفي  57270 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه العابدين زين صالح هبه -  62

  جنيه  122220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102127 ، تاريخ وفي  44665 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى عطيه مصطفى عيد -  63

  جنيه  2522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102127 ، تاريخ وفي  74732 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عمر عبدالعال احمد -  64

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102127 ، تاريخ وفي  77223 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد عبدالفتاح رندا -  65

  جنيه  222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102120 ، تاريخ وفي  71265 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد امين رشدى سامى -  67

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102120 ، تاريخ وفي  44477 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان بدر لطفي طارق -  66

  جنيه  5222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102120 ، تاريخ وفي  25730 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العموميه للمقاوالت عبادى رجب -  67

  جنيه  2222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  22102132 ، تاريخ وفي  77032 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمقصود احمد حسن عبدالرازق -  60

  جنيه  52222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102132 ، تاريخ وفي  74260 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد جمعه محمد محمود -  72

  جنيه  2222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   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

,  المال رأس تعديل تم  22102131 ، تاريخ وفي  50226 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعزيز يوسف محمد هند -  71

  جنيه  2222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102131 ، تاريخ وفي  75526 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيارات لتجارة ابوالمجد -  72

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  22102131 ، تاريخ وفي  75526 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبدالقادر المجد ابو احمد -  73

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102131 ، تاريخ وفي  77254 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمود محمد على -  74

  جنيه  2222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102131 ، تاريخ وفي  57607 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد سلمى عوده ابراهيم -  75

  جنيه  1222220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  22102131 ، تاريخ وفي  71727 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان ضوى فتحى محمد -  77

  جنيه  522220222، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهرى عبدالحليم محمود مصطفى -  1

 عبدالحليم محمود ياسر/ المؤجر الكبانون-خليفة الشيخ مدينة شارع 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 72560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى ابراهيم السيد محمد سيد -  2

 محمود بدرالدين المؤجر  الزراير النيل شارع من عبدهللا على شارع/  اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى غنيم غنيم صفوت -  3

 عبالمعز عاطف المؤجر عرابى احمد شارع من عزام حاره 32 رقم بالعقار االبع الدور 7 رقم مكتب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحفيظ احمد عبدالرحمن -  4

 صديق احمد شهاب/المؤجر المحروسه تقسيم 30 رقم قطعه الهدي ابراج 12 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد ناصر هشام -  5

 حسانين محمد ناصر المؤجر الجديد عبده احمد كفر 174 شارع 121 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 52236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عبدالغنى غريب جالل -  7

 القاسم غريب حلمي/المؤجر البرج شارع 14 رقم عقار 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الغريب محمد هانم -  6

  عبدالوهاب سهام/المؤجر هاشم السيد بجباليه المامين شارع 4 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسعود محمد عيد -  7

 يوسف صابر احمد المؤجر الكويت حى سند الشهيد شارع ابواب  باربع محل ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده سلطان ابوالحارث سيد -  0

 والده/المؤجر حنضل احمد بارض 47 ك مكتب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 72560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى ابراهيم السيد محمد سيد -  12

 محمد الدين بدر المؤجر  الزراير النيل شارع من عبدهللا على شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 72560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى ابراهيم السيد محمد سيد -  11

  على السيد جمال المؤجر كليوبابرا شارع 7   عقار 1 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 53304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالمالك نجيب شنوده -  12

 1316  برقم المودع  فراج محمد شارع 37 الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد احمد مجدي -  13

  الحميد عبد محمد رئيسه/المؤجر المعمل عرب الماسوره بشارع محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 72562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين على رضا جابر شيماء -  14

 عبدالرازق عوض عوض/ المؤجر    السويس-االربعين الحي سليم بكفر سليمان على شارع 7 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على راضى السيد عبدالكريم -  15

 على سامى على/ المؤجر النجار كفر- فاديه االميرة شارع 25 رقم عقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو حافظ الخالق عبد حسني -  17

 هللا عبد السيد/المؤجر الكويت حي السالم شارع 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد سيد بكر ابو الحليم عبد -  16

  السيد وليد/المؤجر الصباح الوطني الشباب ببرج 13 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوي زيد ابو حمدي الدين عماد -  17

 سالم محمد سالم غريب/المؤجر 47ك الصديق بكر ابو مسجد شارع 4 عقار ارضي دور محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود شحته صالح شيماء -  10

  النبي االمل ش 523 لعماره الشرقيه الواجهه اما خشبي كشك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزمي عدلي عاطف عمار -  22

  يوسف عدلي/المؤجر  كامل مصطفي شارع 35 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاوضروس رياض فوزي روماني -  21

 مسعود/ المؤجر جنيفه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عباس محمد احمد -  22

 عبدالعال حسني ناصر/المؤجر كامل مصطفي شارع 22 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد علي احمد -  23

 اللطيف عبد اشرف/جرالمؤ الكويت حي الشرقيه الشركه ارض النيل شارع 62 رقم بالعقار محل ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داوود محمد علي سعد -  24

 احمد ابراهيم محمود/المؤجر زرب الوليد بن خالد شارع 22 ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكنانى محمد محمد اسالم -  25

 الكنانى محمد محمد/ المؤجر ببورتوفيق القريمى محى شارع 3 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالظاهر ثابت راجح -  27

 احمد سعيد شعبان المؤجر حوده كفر صبحى شارع 20 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعليم محمد فاطمه -  26

 احمد علي احمد/المؤجر عرابي احمد شارع من اسامه بشارع 6 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 74327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد حسن عبدالعزيز محمود -  27

  عرابى احمد 12 الكائن القرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77605    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هاشم صالح سلمي -  20

 السيد هاشم صالح/المؤجر المالحه حافظ محمد شارع 22 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق هللا خير ادم مصطفي -  32

  علي علي نجاه/المؤجر السلماني شارع 3 رقم بالعقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق السيد علي محمد -  31

  حسين السيد محمد/المؤجر بورتوفيق اليمن شهداء شارع 4 رقم شقه 3 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 22044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى محمد احمد امين -  32

 الطالب ملك المحروسه تقسيم االمين جوهرة برج 33 ع 124 رقم الوحده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفص محمد فؤاد دعاء -  33

 السويس -فيصل حي ب 1مبارك بمنطقه 22 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد محمد ضوى عبدالحميد -  34

 ضوى عبدالحميد لمياء المؤجر  النيل شارع 74 رقم بالعقار 2 رقم محل  ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد محمد ضوى عبدالحميد -  35

  النيل شارع 74 رقم بالعقار  1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على الدين سعد محمد -  37

 السويس*االربعين حي لرئاسه تابع المشتل محالت 6 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد محمد ضوي عبدالحميد -  36

 الضوي الحميد عبد كريم*المؤجر     السويس/االربعين- النيل ش 74 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 56724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحاويات تداول و للنقل السمان -  37

 محمود على المؤجر توفيق بور السواحل شارع 5 رقم بالعقار شقه/  فرع افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان رأفت شروق الدكتوره صيدليه -  30

 صالح محمد كميليا-المؤجر     السويس/الجناين-الشلوفه هويس بشارع محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سليمان رجب السيد -  42

 السويس-فيصل- االمل بشارع 10 رقم العماره بجوار خشبي كشك ، :  الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعيد محمد هايم محمد -  41

 عبدهللا احمد محمد/ المؤجر علوى االول بالدور يوليو 23 شارع 65 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 75742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فالح زكريا عاطف رشا -  42

  زغلول سعد شارع 2 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 75742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فالح زكريا عاطف رشا -  43

  اسحاق رافت/المؤجر زغلول سعد شارع 2 في الكائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 46760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان حسن علي وائل -  44

 شعبان حسين المؤجرعلى عبده محمد الشيخ شارع 13/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 56724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مبارك السمان سيد -  45

 بورتوفيق السواحل شارع 5 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعيد محمد هايم محمد -  47

 عبدهللا احمد-المؤجر   السويس/السويس علوي االول بالدور-يوليو 23 ش 65 رقم بالعقار محلين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنان جوده البديع عبد نهله -  46

 محمد جابر محمد/ المؤجر 2 االيمان شارع 62 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 40531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى احمد السيد حماده -  47

 الطالب ملك المفارق كبريت زرزارة القناة شارع 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رضا محمد احمد -  40

  حسين محمد ناريمان/المؤجر ناصر شارع من متفرع يوسف الحكيم عبد ش 7 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه العال عبد طه العال عبد -  52

  للطالب ملك النور عماره السويس المالحه عرفات شارع 16 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسخرون هللا رزق شحاته سامح -  51

 جرس حلمي وجيه/ المؤجر شارل كفر عارف محمد شارع 32 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77720    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مفضل النبي عبد حمدي مروه -  52

  فيصل حي تابع ب 1 بمبارك أ 1 عماره بجوار كشك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود علي سيد علي -  53

 والده/ المؤجر الفار بجباليه محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقي محمد عبدالمقصود دسوقي -  54

 محمد ابراهيم نعيمه/المؤجر زرب الرخا شارع 17 ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب محمد سيد محمد -  55

  سعيد محمد احمد-المؤجر     ش 7 رقم بالعقار االرضي بالدور شقه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد عبده ساره -  57

 محمد محمود فاطمه/المؤجره الجيش شارع من كريم حاره 27/37 رقم بالعقار باب 2 عدد محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير صفو,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على محمد منال -  56

 محمد/المؤجر    السويس-االربعين الكويت حي المدينه شارع من الشاذلي ابراهيم ش الشرقيه الشركه ارضي 12 رقم عقار ،

  عباس ابوالوفا

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فتحي بهاء حنان -  57

 سيد طه ايمان-المؤجر   1السالم غريب عبدهللا بشارع 22 حوض274 رقم بالعقار االرضي بالدور شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ذكى عثمان كريم -  50

 الجديد السويس بكورنيش سابقا بيتش مون لوسيندا بمنتجع بعض على مفتوحين 0 رقم ومحل 7 رقم الوحده ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 52525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصرهللا تامر عياد مدحت -  72

 سويلم محمد محمد ملك الطابيه شارع 3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 57254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبره وديع عادل فادى -  71

 الجديد السويس بكورنيش لوسيندا بمنتجع 0 رقم محل/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم بالش عطيه محمد -  72

  عطيه الناصر-المؤجر المالبس مصنع امام الغيط ابو ش 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 53537    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد يونس عيد محمد -  73

 عبدالحميد مرسي محمود/المؤجر المعمل بعرب المنوره المدينه من الرئيسي البلدي الفرن شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ذكى عثمان كريم -  74

  السويس بكورنيش سابقا بيتش مون لوسيندا بمنتجع بعض على مفتوحين 0 رقم ومحل 7 رقم الوحده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ذكى عثمان كريم -  75

 ذكى عثمان محمد/ المؤجر( الجديده المالحه)المحروسه منطقة االوائل جنة برج ب13 رقم بالعقار 14 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ذكى عثمان كريم -  77

 ذكى عثمان محمد/ المؤجر( الجديده المالحه)المحروسه منطقة ب13 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 54731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن مصطفى على -  76

 الجديد السويس بكورنيش لوسثيندا بمنتجع ب 12,  ا 12,  11,  12 رقم الوحده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 54731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن مصطفى على -  77

 الجديد السويس بكورنيش لوسثيندا بمنتجع ب 12,  ا 12,  11,  12 رقم الوحده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 54731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن مصطفى على -  70

 عطا احمد سليمان احمد المؤجر ببورتوفيق عرفات شارع 5 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 53700    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد عبده رامى -  62

 محمد عبده حازم/المؤجر الفار بجباليه شاذلي حسين شارع 14 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 57254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبره وديع عادل فادى -  61

 حسن حسن سحر المؤجر يوليو 23 شارع 42 رقم بالعقار االرضى بالدور 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس حسن محمد محمد فايزه -  62

 عبدالغفار خالد-المؤجر بشندوره ش ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 22102112 تاريخ وفي 77721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد محمد خالد -  63

 دردير مصطفى نصر/ المؤجر     الجيش شارع 331 رقم بالعقار محل ،

,  العنوان تعديل تم 22102112 تاريخ وفي 77710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شراوى العزيز عبد االسالم سيف عمر -  64

 حسين كامل حسن/المؤجر       الزراير المؤمنين شارع  2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102112 تاريخ وفي 56607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالرجال ابوالرجال -  65

 والده المؤجر المطحن بجواتر االسماعيليه السويس بطريق القديمه  الصناعيه بالمنطقه محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102112 تاريخ وفي 56607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالرجال ابوالرجال -  67

 السيد عبدالحميد محاسن المؤجر مصر  حاره الغورى شارع 32 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102112 تاريخ وفي 77716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل خليل المعاطى ابو مدحت -  66

 خليل المعاطى ابو/ المؤجر    شوقى احمد شارع 12 رقم بالعقار 3 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102112 تاريخ وفي 77717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي مسعد محمد عمرو -  67

 ابراهيم الحليم عبد/المؤجر الحسني شارع 3 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102112 تاريخ وفي 77722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدهللا يسرى عبدهللا -  60

 االمل- والمروة بالصفا 7 رقم بالعمارة خشبى كشك ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102112 تاريخ وفي 56607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالرجال ابراهيم ابوالرجال -  72

 والده/ المؤجر المطحن بجوار االسماعيليه السويس بطريق القديمه الصناعيه بالمنطقه محل ،:   الـتأشير وصف

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 54475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رزق باسم -  71

 احمد على محمد المؤجر زغلول سعد شارع أ 13 رقم عقار

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 77727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر حسان الشناوى النبى عبد -  72

 الصباح السحاب فى 21 رقم العمارة بجوار خشبى كشك ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 50427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للرحالت ابوالحمد -  73

 عبداللطيف احمد فاتن المؤجر الصفا مدينه عفان بن عثمان شارع من متفرع زغلول سعد شارع 766 رقم عقار

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 77724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عوده منجد احمد -  74

 عبدالاله فتحى حسام/ المؤجر اليهوديه ارض شحاته سيد شارع 15 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 77727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فواز حسن على محمد تامر -  75

 سالمه ليلى/ المؤجرة حوده كفر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 77726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد عبدالجواد احمد -  77

  بركات الحسن ابو جالء/ المؤجر الحسن وابو الجيش شارع 22 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 75724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فؤاد احمد محمد -  76

 ابراهيم حكيم المؤجر احد ببرج والشونه محرم شارع 4 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 75724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فؤاد احمد محمد -  77

 محمد احمد محمد المؤجر حرب طلعت شارع 111 رقم بالعقار المدخل بجوار 4 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 75724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فؤاد احمد محمد -  70

 محمد احمد محمد المؤجر حرب  طلعت شارع من متفرع عثمان شارع 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 54475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق ابراهيم رزق باسم -  02

  على محمد اشرف المؤجر زغلول سعد شارع أ 13 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 54475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق ابراهيم رزق باسم -  01

 زرب العاص بن عمرو شارع  4 رقم عقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 75724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فؤلد احمد محمد -  02

 محمد احمد محمد المؤجر حرب طلعت شارع من عثمان شارع 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 75724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فؤلد احمد محمد -  03

 احمد محمد المؤجر حرب طلعت شارع 111 رقم بالعقار المخل بجوار 4 رقم محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 75724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فؤلد احمد محمد -  04

  ابراهيم حكيم المؤجر احد ببرج والشونه محرم شارع 4 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 44773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد غريب شيماء -  05

  ابراهيم محمد فتحي عوضه/المؤجر زرب حي الفرنساوي المستشفي عابدين حاره 4 رقم العقار/تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 77732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالحق عبدالرحيم محمد -  07

 محمد احمد غريب/ المؤجر النجار كفر القزاز شارع 24 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 77731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد الناصر عبد محمد -  06

 عزازى اقبال/المؤجر     شميس شارع من الغربى الشارع2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 75724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فؤاد احمد محمد -  07

 احد جبل ببرج ابراهيم حكيم/ المؤجر والشونه محرم شارع 4 رقم بالعقار محل في الكائن/ اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 75724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فؤاد احمد محمد -  00

 محمد احمد محمد/المؤجر حرب طلعت من متفرع عثمان شارع 1 رقم بالعقار محل في الكائن/ اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 77725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس جوده اسحاق جرجس -  122

  والده/المؤجر كامل مصطفي شارع من مرقص شارع 14 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102113 تاريخ وفي 77723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغار ابو توفيق مجدي محمد -  121

 احمد محمد عبدهللا عماد/المؤجر عامر قريه الحديد السكه شارع الثالث بالدور مكتب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102114 تاريخ وفي 77736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على معوض جالل عبدهللا -  122

 احمد السيد نبيله/ المؤجر ببورتوفيق ودمشق منى شارع تقاطع 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102114 تاريخ وفي 57314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوالوفا عبدالعزيز خالد -  123

  محمود محد المؤجر االلبان البراهمه وشارع ماهر شارع 2 رقم بالعقار بعض على مفتوحين  2 و 1 محلين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102114 تاريخ وفي 77734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنح محمد سيد خالد امنيه -  124

 بديع وفلاير بديع ناجح المؤجر نصرت حسونه وحاره  عارف عبدالسالم شارع 1 رقم بالعقار 0 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102114 تاريخ وفي 77735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقار جرس بخيت انتصار -  125

 عبدالنعيم احمد نجاة/ المؤجر الغورى شارع 44 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102114 تاريخ وفي 77732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحليم عبد صبري احمد -  127

 رسالن محمد الحليم عبد صبري/المؤجر االسماعيليه شارع 42 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102114 تاريخ وفي 77737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن اسماعيل محمد سماح -  126

 النادى احمد حسن/ المؤجر الغورى شارع 57 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102114 تاريخ وفي 77733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد محمد دعاء -  127

 شحاته هنومه المؤجر ماهر احمد شارع 21 رقم بالعقار محل  ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102114 تاريخ وفي 35523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اندراوس  مرقص  معوض  اشرف -  120

 بورسعيد شارع على المطل الجزيرة شباب مركز بسور ارضى دور 40 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102115 تاريخ وفي 77712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم بالش عطيه محمد -  112

 عبدالناصر/ المؤجر  السويس-االربعين/الكويت بحي الجاهزه المالبس مصنع امام الغيط ابو ش 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 قاسم بالش عطيه



 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

,  العنوان تعديل تم 22102115 تاريخ وفي 77744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزيز محمود مصطفي -  111

 يزالعز عبد محمود/المؤجر سالمه محمد كفر الغوري شارع 03 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102115 تاريخ وفي 77741    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جريس توفيق عوني ياسمين -  112

 عدلي عماد/المؤجر القديم عبده احمد كفر 1 رقم بالعقار عابد شارع من الجامع شارع تقاطع ناصيه 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 22102115 تاريخ وفي 77747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمد عبدالرحمن على محمد -  113

 على احمد/المؤجر    الشهداء وشارع زغلول سعد شارع رشوان برج ا 13 رقم بالعقار 2رقم محل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102115 تاريخ وفي 77745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد سيد كرم -  114

 عبدالعال محمد سيد/المؤجر     سوهاج شارع ناصيه عرابى احمد شارع 112 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102115 تاريخ وفي 77730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد علي حلمي عبير -  115

 سرحان اعتماد/المؤجر المعمل بعرب علي محمد شارع 24 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102115 تاريخ وفي 77743    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمؤمن حسن محمد -  117

 عبدالعزيز سيد اسالم/المؤجر بورتوفيق البحريه الصناعات مدرسه شارع 3 رقم بالعقار 3 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102115 تاريخ وفي 77712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم بالش عطيه محمد -  116

 قاسم بالش المؤجرعبدالناصر  الكويت حى الجاهزه المالبس مصنع امام ابوالغيط شارع 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102115 تاريخ وفي 77712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم بالش عطيه محمد -  117

 المالبس مصنع امام  ابوالغيط شارع 2/ اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  وانالعن تعديل تم 22102115 تاريخ وفي 77742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلي عبدالمنطلب احمد تامر -  110

 عبدالمنطلب احمد/المؤجر الباسل شارع 30 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102115 تاريخ وفي 77742    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا الشافعي عباس ايمن -  122

  شندوره قريه االولي المرحله تقسيم 5 شارع 30 رقم قطعه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مصطفى السيد مصطفى -  121

 عبدالحميد محمد/ المؤجر     السحاب ثماء برج 4 رقم بالعقار 3 رقم محل الخطاب بن عمر شارع 17 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد بشارى رمضان هناء -  122

  حامد عبير/ المؤجر    المعمل عرب المنولرة المدينه شارع222 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالموجود احمد ابراهيم -  123

 احمد السعيد حمادة/ المؤجر   االلبان الشرقاوى شارع 53 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  124

 سعد عيد محمد/المؤجر سيال ابو شارع 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  125

 سعد عيد محمد/المؤجر سيال ابو شارع 1 رقم محل/اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ فيو 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  127

 سعد عيد محمد/المؤجر سيال ابو 2 رقم محل/اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  126

 سعد عيد محمد/المؤجر سيال ابو 4 رقم محل/اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد فتحى عرفه -  127

  زايد الشيخ بمدنه الكبانون الثانية المجموعة رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدالعليم مرتضي احمد -  120

 التركي محمد فاروق مجدي/المؤجر عبده محمد الشيخ شارع 45 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  132

 سعد عيد محمد/المؤجر الجديد االلبان مدخل امام سيال ابو 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  131

  عيد سعد محمد/المؤجر االلبان دخله امام سيال ابو شارع 1 رقم محل/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  132

  عيد سعد محمد/المؤجر االلبان دخله امام سيال ابو شارع 3 رقم محل/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  133

  عيد سعد محمد/المؤجر االلبان دخله امام سيال ابو شارع 4 رقم محل/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  134

 عيد سعد محمد/المؤجر الجديده البان دخله امام سيال ابو  شارع 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  135

 سعد عيد محمد/المؤجر الجديد االلبان مدخل امام سيال ابو 2 رقم محل/اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  137

 سعد عيد محمد/المؤجر سيال ابو شارع 3 رقم محل/ اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  136

 سعد عيد محمد/المؤجر سيال ابو 4 رقم محل/اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مبارك فريج عقيلة -  137

 سعيد محمد/ المؤجر    سيال ابو 4 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مبارك فريج عقيلة -  130

 سعيد محمد/ المؤجر    الجديدة االلبان دخلة امام سيال ابو شارع 1رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مبارك فريج عقيلة -  142

 سعيد محمد/المؤجر     الجديدة االلبان مدخل امام سيال ابو 2رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102117 تاريخ وفي 77753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مبارك فريج عقيلة -  141

 سعيد محمد/ المؤجر      سيال ابو شارع 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102116 تاريخ وفي 77757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق علي محمد اميره -  142

 مرسي الشحات محمود/المؤجر سالمه محمد كفر طولون شارع 24 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102116 تاريخ وفي 47757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد سليم عمرو -  143

 الدين نصر محمد تحيه/المؤجر    المالحة البحريه شارع 146 رقم عقار ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 22102116 تاريخ وفي 42637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس حلمى خالد -  144

 حامد محمود محمد/المؤجر    الكويت حى الشرقية الشركة ارض شوقى احمد شارع ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102116 تاريخ وفي 77754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد ثابت حامد سلوي -  145

  محمد الرحيم عبد اشرف/المؤجر الكوثر شارع 12 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 22102116 تاريخ وفي 77757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد حسانين الوهاب عبد حسين -  147

  الغوري شارع المثلث شباب مركز بسور 57 رقم محل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102116 تاريخ وفي 77755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمود اسماعيل -  146

  الرياض حي 22 رقم العماره بجوار خشبي كشك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102116 تاريخ وفي 57105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على يحى يحى اسماعيل هند -  147

 اسماعيل محمد احمد/ المؤجر   الجيش شارع ب10 رقم محل شانزلزيه برج السويس بمول علوى الثالث بالدور محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102116 تاريخ وفي 52227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد اسالم -  140

 محمد محمود ابراهيم/ المؤجر حافظ محمد شارع 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102116 تاريخ وفي 77756    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي صالح حمدي -  152

 مبارك محمد نبيل/المؤجر الكويت حي السالم شارع 26 بالعقار ارضي دور 1 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عباس احمد داليا -  151

  السويس بكورنيش لوسيندا بمنتجع فلوريم جراند بمول بعض علي مفنوحين 10022 ارقام محلين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد جمعه سيد منى -  152

 احمد حسام/ المؤجر السخنه بالعين مارى دي بستيال الداخلى التجارى بالمركز 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 57765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العدوي احمد محمد حسن -  153

 سينما بين بورسعيد شارع الكائن عبادالرحمن سوار المسمى التجارى بالمركز 12 رقم محل/الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 غريب السيد احمد المؤجر هاوس جرين وفندق رينسانس

,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا خلف حسين هللا خلف حسين -  154

 عبدالفتاحن منى المؤجر  الحسنى قريه زهران شارع 3 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود علي محمد زينب -  155

 علي فتحي غاده/المؤجر عارف السالم عبد شارع 5 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده ياض ابوحمد بدوي -  157

   بالهاويس صالح علي شارع 2 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد مصطفي محمد -  156

  السيد محمد مصطفي/المؤجر عامر قريه الحطابه الجوهري كوبري بجوار الترعه طريق البصير عبد بشارع شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد علي احمد محمد -  157

 السيد علي احمد/المؤجر الكويت حي عفان بن وعثمان عبيد شارعي علي محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسين احمد مروه -  150

 صابر جوده ابراهيم/المؤجر الرجوله منشيه االسماعيليه شارع 0 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان علي الدردار ابو محمد -  172

 والده/المؤجر المعمل عرب المرازيقي بشارع االرضي بالدور شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد عبدالخالق العربى محمد احمد -  171

 حافظ نعيم عماد/ المؤجر    النيل شارع المغربى تقسيم 75 رقم بالعقار 3رقم محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى على محمد على صباح -  172

 موسى الصغير ربه عبد/المؤجر   سوهاج شارع 0 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يس عبده توكل ايهاب -  173

  احمد على احمد/المؤجر    المفارق بكبريت ارضى دور شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد حسين كريم -  174

 ابراهيم تمام عيدة/المؤجر    المشتل شارع 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان محمود موسي عطيات -  175

  احمد ابراهيم فتحي/ ملك البحاره كبريت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدالقادر على هاشم -  177

 العال عبد بدوى امين/ المؤجر    البطراوى شارع االرضى بالدور شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد توفيق محمد ايمن -  176

 السويس الجديد السويس كورنيش لوسيندا لمنتجع الرئيسي السارع وجهه 3 رقم الوحده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 50410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حامد حمزه احمد وليد -  177

  عبدهللا مصطفى محمد/المؤجر   السويس االربعين مظلوم شارع 127 رقم بالعقار 4رقم محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمومية والتوريدات للمقاوالت الحسين -  170

 عبدهللا البارى عبد احمد/المؤجر      القديم عبده احمد كفر الواحد شارع57 رقم بالعقار 3 رقم شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 50504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان غريب احمد عمرو -  162

 توفيق محاسن/المؤجره  بالسويس االربعين المنوره والمدينه رمضان احمد ش من الباز ش 12 رقم بالعقار شقه-تعديل ،:   الـتأشير

 شعراوي

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو عبدالاله كمال سامح -  161

  كامل فرغلي اشرف/ المؤجر   السويس عتاقه 2بالسالم الحريه شارع 21 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 77763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد السيد السيد -  162

 السيد مصطفى شريف/المؤجر    القديم عبده احمد كفر شارع 55 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 42727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي محمد حسن رسميه -  163

 السويس لحي تابع الدرس حوض 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102121 تاريخ وفي 42727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى محمد حسن رسميه -  164

 الدرس حوض 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 53102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرحيم محمد منى -  165

 محمد فوزى عصام/ المؤجر نغم برج-ناصر شارع 10 رقم بالعقار 522 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 51027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حافظ نعيم عماد -  167

  الطالب ملك المغربى تقسيم النيل شارع 75 رقم بالعقار 4 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 51027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حافظ نعيم عماد -  166

  ابوالحسن شحاته عبدالبور المؤجر النيل زيدان شارع 2 رقم بالعقار 4 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد سليم عمرو -  167

 نصر محمد نجيه/المؤجر المالحه البحريه مساكن 146 شارع 146 رقم بالعقار االول بالدور شقه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطاهلل خليل عاطف فالح -  160

 ابراهيم محمد محمد/ المؤجر والجيش المزلقان شارع 27 رقم بالعقار 4 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدالفتاح محمد هشام -  172

 محمد علي مني/المؤجر زرب الخياط شارع 5 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 53252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف سعيد احمد/  الدكتور صيدليه -  171

 جبريل مراد توفيق المؤجر الحسنى منطقه االسماعيليه ع شار/  الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

,  انالعنو تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 53252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف احمد/  الدكتور صيدلية -  172

 جبريل مراد توفيق المؤجر الحسنى منطقه االسماعيليه ع شار/  الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 72762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم محمد يوسف على -  173

  يوسف ابو قبلي 1005 ك غنيم محمود شارع/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم فارس محمود نوال -  174

 بدوى جالل احمد/المؤجر القلعه جمعيه امام اللوزي شارع 7 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم علي فتحي احمد -  175

 عبادي احمد نبوي ورثه/المؤجر حرب طلعت شارع 147 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البقلي امام عبدالفتاح فريد محمد اسامه -  177

 فرج محمد جمال/المؤجر الشلوفه هاويس طريق الشلوفه قريه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 77772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عطيه حمدي مروه -  176

 والده/المؤجر البحر شارع 54 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 51027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حافظ نعيم عماد -  177

   الطالب/ملك المغربي تقسيم النيل شارع 75رقم بالعقار 4 رقم محل/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 53252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف احمد/  الدكتور صيدلية -  170

 جبريل مراد توفيق المؤجر الحسنى منطقه االسماعيليه شارع/  الفرع عنوان تعديل  ،:   الـتأشير وصف

 العنوان ديلتع تم 22102122 تاريخ وفي 53252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشريف سعيد احمد/  الدكتور صيدليه -  102

 جبريل مراد توفيق المؤجر الحسنى منطقه االسماعيليه شارع/  الفرع عنوان تعديل  ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عطا بهاء -  101

 احمد حمد ايمن/ المؤجر اكتوبر 24 بمنطقة المرور شارع 6 رقم بالعقار 122 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي سعيد العبادي عادل -  102

 علي الناجي سامي/المؤجر القديم عبده احمد كفر السادات شارع 1 رقم بالعقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 71703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج احمد محمد طارق -  103

 عوض جورج عوض/ المؤجر     عرابى احمد ش 02 رقم بالعقار 4 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعظيم صبحي اسماعيل -  104

  ابراهيم نجه عائشه/المؤجر كامل كفر العابدين زين شارع 5 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77700    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد سيد محمد -  105

 حامد رشوان واشرف خالد/المؤجر زغلول وسعد الشهداء شارع ناصيه 13 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زمزمي صالح زمزمي حسام -  107

  بكورنيش لوسيندا بمنتجع بعض علي مفتوحين أ/14 و أ/13 رقم الوحده ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102123 تاريخ وفي 77702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيسي علي الوهاب عبد -  106

  الجديد الحرفيين بمنطقه 171و172 ارقام محلين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 77027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد محمد احمد -  107

 امتياز ممدوح مبروك-المؤجر   السويس-االربعين الباسل شارع 33 أ رقم بالعقار 4 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 72627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمد ابوالمعاطى -  100

 محمد المحسن عبد عصام/المؤجر الهيئه مساكن خلف 2 االيمان 71 بعماره 7 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 77012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنهى محمد طه الدين جمال -  222

 حميد زكى نانسى/ المؤجرة ببورتوفيق والبرديسى فريد محمد شارع 4 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 52277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى روفائيل سامى جرجس -  221

 محمود محمد العربي/المؤجر الشيمي محمد الشهيد مدرسه امام الحرفيين بمنطقه 4 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 77021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى صبرى مصطفى -  222

 احمد محمود حسن/ المؤجر النجار بكفر فاديه االميره شارع من متفرع التابعى حارة 26 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 77020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالقادر ابوالمجد زينب -  223

 والدها-المؤجر    السويس االربعين سالمه محمد كفر الغوري ش 14 رقم بالعقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 77023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالبارى عبدالحميد عالء -  224

 عبدالمنعم محمد غريب/ المؤجر النجار بكفر القزاز شارع 144 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 77024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حافظ احمد محمود -  225

 رضوان محمد خالد/المؤجر رضوان محمد شارع 42 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 77027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طاهر محمود حسام -  227

 فكري سعد علي/المؤجر الجيش شارع من متفرع التحرير شارع 42 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 47003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جورجى بشرى مجدى صفوت -  226

 1 السالم وقاص ابى بن سعد شارع أ272 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 47003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جورجى بشرى مجدى صفوت -  227

 1 السالم وقاص ابى بن سعد شارع أ272 بالعنوان والكائن 2215/12/20 في 5114 برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 57436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالراضى عبدالمعطى على خالد -  220

 والده/ المؤجر العرب كفر الغوري شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 77025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العال عبد رافت محمد -  212

 حميد الجواد عبد وائل/المؤجر العرب كفر صالح ابراهيم بشارع محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 77022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد ضوى محمد احمد -  211

 عبدالقيوم عبدالمنعم نعمه/ المؤجر النجار بكفر فاديه االميرة شارع 20 رقم بالعقار محل ، :  الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 71427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف سالم عويس رضا -  212

 الحكيم عبد الرحمن عبد/المؤجر الرحمن برج ناصر شارع  1 رقم بالعقار 1 رقم شقه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 73377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد السيد حسن وائل -  213

 العرب كفر الجاهزه المالبس مصنع بجوار الغوري ببرج االرضي بالدور 4و3 رقم بعض علي مفتوحين محلين ،:   الـتأشير

 حفني المنعم عبد ابراهيم/المؤجر

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102126 تاريخ وفي 52462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف السهولى نصر محمد -  214

 عبدهللا عبدالحافظ/الموجر السويس االربعين سالمه محمد بكفر طولون شارع 71 رقم بالعقار شقه/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد محمود ناصره -  215

 على ابراهيم ايمان-المؤجر    السويس االربعين سالمه محمد كفر بشاري ش 5 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد السيد احمد محمد -  217

  على عبدهللا اماره-المؤجر   السويس الالربعين القديم عبده احمد كفر شالضم ابراهيم ش 12 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعظيم احمد هبه -  216

 احمد سعد محمد عبدالسميع-المؤجر    السويس الجناين شندوره المهندسين كوبري ش بعض ع مفتوحين محالت ثالث ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عهد على صالح على هبة -  217

 محمد ابوالحمد عطا/ المؤجر    الكويت حى مبارك اسماعيل مسجد امام ممدوح شارع 1رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبداللطيف محمد مصطفى -  210

 محمد عبداللطيف محمد -المؤجر    السويس فيصل الحرفيين الحجاز ش ب 5 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 37062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف السيد محمد عماد -  222

 عبدالعليم محمد احمد/ المؤجر النيل بشارع 25,  24 رقم بالعقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه على محمود على -  221

 قاسم جمعه على محمود/ المؤجر الصعايده شارع 0 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين عبدالفتاح محمد احمد -  222

 1 السالم والتعاون الحسين شارع ناصية 457 رقم بالعقار 5 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمود محمود احمد -  223

 السمان محمد احمد-المؤجر   السويس فيصل 1السالم الخطاب بن عمر ش 75 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعراوي حسين شعراوي محمد محمد -  224

 عبدالهادي محمد السيد -المؤجر  السويس السويس شعراوي هدى ش34 رقم محل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77010    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوندى حنا شوقى طارق -  225

 االربعين لحى تابع الجديد المشتل بسوق 15 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصلح اسماعيل مصلح صابرين -  227

 الصباح تعاونيات 11رقم العمارة بجوار خشبى كشك ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا السيد عبدالمجيد احمد عبدالرحمن -  226

  على سعيد محمد-المؤجر   السويس االربعين الباسل من محمدين على شارع 4 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 77014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متبولي عبدالغني احمد مصطفى -  227

 محمد عالء-المؤجر   السويس الغريب الخضر مسجد بجوار الفردوس ش 16 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 عبدالفتاح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ وفي 37062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف السيد محمد عماد -  220

 عبدالعليم محمد احمد/ المؤجر النيل بشارع 25,  24 رقم بالعقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس محمد هللا ضيف محمد عزت -  232

 محمد هللا ضيف محم/ المؤجر اهالى الحرفيين يثرب شارع 17 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود احمد حسن عبدالرازق -  231

 محمد على رضا/ المؤجر الجديده المنشيه الجيش شارع 12 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 72601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود محمد ايمان -  232

 محمود على محمد-المؤجر   السويس يناالربع حوده كفر الجيش ش 3 رقم بالعقار 1 رقم محل-تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد القادر عبد مصطفي سميره -  233

 صالح نون مصطفى نون-المؤجر    السويس فيصل 1السالم 12 حوض 464 قطعه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عطيه يوسف صبحى مريم -  234

  عزبة الترعه جنيفه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77026    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحكيم صديق حنفى عبدالرحمن -  235

 صديق حنفى عبدهللا/ المؤجر هاشم السيد بجبالية الترعه غرب أ 27 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد غنيم زغلول الرحمن عبد -  237

 السيد فتحي صبحي/المؤجر االسماعيليه شارع هاشم بالسيد محل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعد عبدالحميد محمود ساره -  236

 حسن السيد على-المؤجر  السويس عتاقه النور البترول انابيب  23 رقم بالعماره 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102120 تاريخ وفي 77031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف احمد كمال احمد -  237

 عمر حسن حسن-المؤجر   السويس االرعين عبدالمنعم شارع 0 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  انالعنو تعديل تم 22102132 تاريخ وفي 77320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج احمد محمد مني -  230

  محمد محمد سيد حاتم/ المؤجر المالحه المحروسه ابراج المالحه تقسيم 3 رقم القطعه زمزم ببرج 12 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102132 تاريخ وفي 77034    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين محمد حسين -  242

 الجديد السويس بكورنيش سابقا بيتش مون لوسيندا بمنتجع و 4 رقم الوحده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102132 تاريخ وفي 77035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل طه احمد سيد طه -  241

 احمد محمد غريب/ المؤجر النجار كفر عبدالعزيز شارع 67 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102132 تاريخ وفي 77033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على سليم محمد -  242

 عمر السيد فوزى/المؤجر     الزراير الجزار قاسم شارع 53 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102132 تاريخ وفي 77037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم ابوزيد حماده عبدالحليم -  243

 محمد محمود/ المؤجر النجار كفر شوقى الشيخ شارع 122 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102132 تاريخ وفي 77036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى محمد عيد محسن اسالم -  244

 الجديد السويس بكورنيش لوسيندا بمنتجع د/1 رقم الوحده ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102131 تاريخ وفي 77046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل احمد السيد هدى -  245

 حامد على عصام/ المؤجر    فيصل حى الجمهورية حى شارع 24 رقم بالعقار 60 رقم محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102131 تاريخ وفي 77041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه السيد صالح السيد -  247

 البطراوى بعزبة محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102131 تاريخ وفي 75070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمود احمد -  246

 احمد محمد محمود محمد/المؤجر المغربي تقسيم الزراير شارع 74 رقم بالعقار 1 رقم محل/ تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102131 تاريخ وفي 40240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد عطيه سامح -  247

 محمد احمد صابرين/المؤجر 2 السالم اهالي نافع ابراهيم شارع 17 رقم عماره الخامس بالدور مكتب/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102131 تاريخ وفي 77044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التيتى محمد حسن فؤاد ياسر -  240

 مبارك فاطمة/ المؤجر    العزيز بن عمر من رضوان احمد شارع 24رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 22102131 تاريخ وفي 77045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد محمد محمود محمد -  252

 حسين الفتاح عبد احمد/المؤجر الدرس بحوض خلدون ابن شارع 67 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102131 تاريخ وفي 77042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن سعيد داليا -  251

 احمد ومحمد احمد المجيد عبد جمال/المؤجر الفرن بجوار حرب طلعت شارع من المحكمه شارع 14 في 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 فؤاد وانور

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102131 تاريخ وفي 77042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد سيد اسالم -  252

 فتحى احمد/ المؤجر       العمدة بشارع محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102131 تاريخ وفي 77043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حفني رمضان عادل -  253

 حسين حفني رمضان/المؤجر خليفه شارع حوده بكفر محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 22102131 تاريخ وفي 71727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ضوى فتحى محمد -  254

 محمد الدين نصر محمد/المؤجر السحاب تقسيم b ببرج 0 رقم شقه/تعديل ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم22102121 تاريخ وفي 52236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف عبدالغنى غريب جالل -  1

 كهربائيه واجهزه منزلي اثاث معرض:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102121 تاريخ وفي 32365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل محمد ابراهيم سهيل -  2

 المجموعه عدا فيما للرقابه العامه الهيئه في علهيا المنصوص السلعيه المنتجات جميع والتصدير االستيراد عموم) االستيراد/اضافه

 (7 المجموعه من 37 والفقره 10

,  النشاط تعديل تم22102121 تاريخ وفي 72667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد محمد الدين صالح عبير -  3

 وبارده ساخنه مشروبات تحضير:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102121 تاريخ وفي 44244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد على حسن -  4

 الصحيه االدوات تجاره

 وصف,  النشاط تعديل تم22102122 تاريخ وفي 75152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبده سعد احمد عمر -  5

 عموميه توريدات/ الى تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102122 تاريخ وفي 54764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم غنيم السيد السيد -  7

 بتروليه خدمات/اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم22102122 تاريخ وفي 72562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين على رضا جابر شيماء -  6

 عموميه وتوريدات مقاوالت نشاط-اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102122 تاريخ وفي 53107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحسين محمد حامد السعيد ايهاب -  7

 بالسيارات نقل/ نشاط اضافة:  التأشير

,  النشاط تعديل تم22102123 تاريخ وفي 57502   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويد حسن النبىعبد عبدالرحمن غريب -  0

 الثلج توريد/تعديل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم علي العزيز عبد احمد -  12

 داخليه ورحالت سفر مكتب:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102123 تاريخ وفي 76341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رمضان احمد سيد والى -  11

 (االنترنت ماعدا)عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت/ نشاط اضافة:  التأشير

 النشاط تعديل تم22102127 تاريخ وفي 57212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزت محمد فتحى محمد الهادى محمد وليد -  12

 بحريه وتوريدات سفن تموين-اضافه:  التأشير وصف, 

 وصف,  النشاط تعديل تم22102127 تاريخ وفي 52224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الغفار عبد رفعت اسامه -  13

 البحريه التوريدات/حذف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102120 تاريخ وفي 73033   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض عطيه عبدالعزيز محمد -  14

 النظافه خدمات:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102120 تاريخ وفي 32715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب مجلى السيد هيثم -  15

 بالداخل عماله توريد

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102120 تاريخ وفي 32715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ايوب مجلى السيد هيثم -  17

 بالداخل عماله توريد

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102120 تاريخ وفي 53700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد عبده رامى -  16

 هالكهربائي االجهزه/حدف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102120 تاريخ وفي 73530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد احمد سالم -  17

 غدائيه وتوريدات ومطاعم كافتيريات اداره/تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم22102112 تاريخ وفي 52470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد الحافظ عبد رجب -  10

 بالسيارات البتروليه المواد ونقل البتومين تجارة/ حذف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102112 تاريخ وفي 44222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقي علي ابراهيم سالم محمود -  22

 االنترنت دون عموميه توريدات:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102112 تاريخ وفي 75737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنامى محمود احمد فاطمه -  21

 بالداخل افراد نقل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102113 تاريخ وفي 52766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود محمد محمود -  22

 ونظارات ساعات وتوريد( 7 المجموعه من 37 والفقره 10 رقم المجموعه عدا فيما)وتصدير استيراد/تعديل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم22102113 تاريخ وفي 50757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمعبود على عبداللطيف -  23

 الماكوالت وتجهيز اعداد/ تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102114 تاريخ وفي 77320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج احمد محمد مني -  24

 والفاكهه الخضروات تجاره/تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم22102114 تاريخ وفي 73351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين شرقاوى الفتاح عبد محمد -  25

 االستيراد/  حذف:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102114 تاريخ وفي 44325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد انور حسن -  27

 غذائيه مواد وتوزيع توريد/ نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم22102115 تاريخ وفي 72560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى ابراهيم السيد محمد سيد -  26

 بالداخل عماله ونقل بالداخل ورحالت سفر مكتب:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102115 تاريخ وفي 47757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد سليم عمرو -  27

 والتلقائي اليدوي واالطفاء االنذار اجهزه وصيانه وتركيب وتوريد عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت/ تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102115 تاريخ وفي 77712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم بالش عطيه محمد -  20

 مجمدات بيع

 وصف,  النشاط تعديل تم22102115 تاريخ وفي 77702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدبولى الدين جمال على ممدوح -  32

 جمركي وتخليص بري وشحن بري ونقل عموميه توريدات* اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102117 تاريخ وفي 51375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى على صالح احمد -  31

 بالداخل برى نقل اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102117 تاريخ وفي 75432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهنى على عبدهللا احمد -  32

 (االنترنت دون)عمومية وتوريدات عمومية مقاوالت

 وصف,  النشاط تعديل تم22102116 تاريخ وفي 57105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على يحى يحى اسماعيل هند -  33

 بالداخل ورحالت سفر مكتب:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102116 تاريخ وفي 77107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبده امام كريمة -  34

 االنترنت دون عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت/  اضافه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102116 تاريخ وفي 42637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس حلمى خالد -  35

 موبيليا تجارة

 وصف,  النشاط تعديل تم22102122 تاريخ وفي 57713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هلهول موسى بركات -  37

 والكافتيريات مطاعم ادارة/ نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد علي احمد صالح احمد -  36

 اللوجيستك خدمات/اضافه:  التأشير

 تم22102122 تاريخ وفي 77505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللوجيستك والخدمات بالسيارات لنقل صالح احمد/تعديل -  37

 اللوجيستك خدمات/اضافه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102122 تاريخ وفي 27470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هريدى على عبدالهادى -  30

 االلوميتال اكسسوارات بيع/تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم22102121 تاريخ وفي 50410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حامد حمزه احمد وليد -  42

 دراجات بيع:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102121 تاريخ وفي 42703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصير محمد حسن احمد -  41

 بحريه توريدات نشاط -اضافه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد عبده ساره -  42

 بالجمله واوضته السجائر تجاره/ اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم22102121 تاريخ وفي 56325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالموجود احمد هللا خلف ياسر -  43

 وكافتيريات مطاعم اداره/ تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج احمد محمد مني -  44

 المجمده اللحوم/اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم22102122 تاريخ وفي 73304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود معوض محمود -  45

 (االنترنت دون) العموميه التوريدات/ اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد الشاذلى رمضان محمد -  47

 بالداخل بالسيارات ونقل بحريه واشغال( االنترنت دون) عموميه توريدات:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102123 تاريخ وفي 75641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم موافى محمد محمود -  46

 بالداخل ورحالت سفر/اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عباس محمد احمد -  47

 فطائر بيع معرض/تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102123 تاريخ وفي 72656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران على محمد سالى -  40

 منزليه وادوات اطفال ولعب مكتبيه ادوات/ نشاط اضافة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102123 تاريخ وفي 72656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران على محمد سالى -  52

 منزليه وادوات اطفال ولعب مكتبيه ادوات/ نشاط اضافة

 وصف,  النشاط تعديل تم22102123 تاريخ وفي 75743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سويلم سالم سويلم محمد -  51

 بالداخل بالسيارات نقل/ نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102126 تاريخ وفي 73377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد السيد حسن وائل -  52

 ئيهالغذا المواد وتجاره تصدير مكتب/تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102126 تاريخ وفي 47003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جورجى بشرى مجدى صفوت -  53

 االستيراد/ نشاط حزف:  التأشير

,  النشاط تعديل تم22102126 تاريخ وفي 57436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالراضى عبدالمعطى على خالد -  54

 الخرده تجاره/تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102126 تاريخ وفي 74432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهدي مكتبه -  55

 مكتبه/تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم22102126 تاريخ وفي 74432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المدرسيه االدوات لتجارة المهدى -  57

 مكتبه/تعديل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم22102126 تاريخ وفي 77725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس جوده اسحاق جرجس -  56

 صابون تصنيع/تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102126 تاريخ وفي 56452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام عبدالغنى صبرى عبدالغنى -  57

 قطاعي بقاله/ تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102126 تاريخ وفي 72322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن عمر محمد -  50

 بالداخل عماله نقل مكتب/ نشاط اضافة

 وصف,  النشاط تعديل تم22102126 تاريخ وفي 77704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي احمد صادق حسن -  72

 مستندات تصوير/اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عباس احمد داليا -  71

 والباردة الساخنه والمشروبات الماكوالت وبيع لتحضير مطعم

 وصف,  النشاط تعديل تم22102132 تاريخ وفي 76530   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وىبد ابوالفتوح رضا محمد -  72

 وتصدير عموميه مقاوالت/اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102132 تاريخ وفي 71724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قمر موسى عبدالحافظ زينب -  73

 (انترنت دون) عموميه توريدات-تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102132 تاريخ وفي 52754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد على محمد -  74

 عموميه مقاوالت حدف

 وصف,  النشاط تعديل تم22102131 تاريخ وفي 75526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتجارة ابوالمجد -  75

 (االنترنت دون) عموميه وتوريدات عمومية مقاوالت:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102131 تاريخ وفي 75526   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالقادر المجد ابو احمد -  77

 (االنترنت دون) عموميه وتوريدات عمومية مقاوالت:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم22102131 تاريخ وفي 73377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد السيد حسن وائل -  76

 الغذائيه المواد وتجاره وتوزيع تعبئه/تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102131 تاريخ وفي 54633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عويس السيد جمال -  77

 والبارده الساخنه المشروبات لتقديم ياكافتر/ الى تعدل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102131 تاريخ وفي 40240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد عطيه سامح -  70

 (االنترنت دون)عموميه توريدات/تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس محمد هللا ضيف محمد عزت -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 51027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حافظ نعيم عماد -  2

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد علي احمد -  3

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داوود محمد علي سعد -  4

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عباس احمد داليا -  5

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102114 تاريخ وفي 77736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على معوض جالل عبدهللا -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102113 تاريخ وفي 77725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس جوده اسحاق جرجس -  6

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102113 تاريخ وفي 77723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغار ابو توفيق مجدي محمد -  7

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا السيد عبدالمجيد احمد عبدالرحمن -  0

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متبولي عبدالغني احمد مصطفى -  12

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77771   برقم قيده بقس  ، فرد تاجر ، ابوزيد عبدالخالق العربى محمد احمد -  11

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى على محمد على صباح -  12

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد محمد ضوي عبدالحميد -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102114 تاريخ وفي 77733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد محمد دعاء -  14

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان علي الدردار ابو محمد -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102113 تاريخ وفي 77724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عوده منجد احمد -  17

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق هللا خير ادم مصطفي -  16

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102126 تاريخ وفي 77027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طاهر محمود حسام -  17

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعظيم احمد هبه -  10

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عهد على صالح على هبة -  22

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على الدين سعد محمد -  21

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم علي فتحي احمد -  22

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102117 تاريخ وفي 77746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد فتحى عرفه -  23

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده سلطان ابوالحارث سيد -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد عبده ساره -  25

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعد عبدالحميد محمود ساره -  27

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77776   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد علي احمد محمد -  26

 خاص :التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسين احمد مروه -  27

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102113 تاريخ وفي 77726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه احمد عبدالجواد احمد -  20

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102126 تاريخ وفي 77024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حافظ احمد محمود -  32

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد السيد السيد -  31

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو عبدالاله كمال سامح -  32

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77776   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عبدالفتاح محمد هشام -  33

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزمي عدلي عاطف عمار -  34

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعيد محمد هايم محمد -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد جمعه سيد منى -  37

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم22102113 تاريخ وفي 77731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى محمد الناصر عبد محمد -  36

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم22102112 تاريخ وفي 77710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شراوى العزيز عبد االسالم سيف عمر -  37

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاوضروس رياض فوزي روماني -  30

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77010   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوندى حنا شوقى طارق -  42

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصلح اسماعيل مصلح صابرين -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77766   برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، يس عبده توكل ايهاب -  42

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان رأفت شروق الدكتوره صيدليه -  43

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سليمان رجب السيد -  44

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عطيه حمدي مروه -  45

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على راضى السيد عبدالكريم -  47

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102113 تاريخ وفي 77727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر حسان الشناوى النبى عبد -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102112 تاريخ وفي 77717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي مسعد محمد عمرو -  47

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102113 تاريخ وفي 54475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رزق باسم -  40

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102126 تاريخ وفي 77025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العال عبد رافت محمد -  52

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد محمود ناصره -  51

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد السيد احمد محمد -  52

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 75742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فالح زكريا عاطف رشا -  53

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم22102115 تاريخ وفي 77742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلي عبدالمنطلب احمد تامر -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد سيد محمد -  55

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102117 تاريخ وفي 77753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  57

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالظاهر ثابت راجح -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعليم محمد فاطمه -  57

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102115 تاريخ وفي 77712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم بالش عطيه محمد -  50

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102113 تاريخ وفي 77732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالحق عبدالرحيم محمد -  72

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102131 تاريخ وفي 77045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد محمد محمود محمد -  71

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102126 تاريخ وفي 77012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المنهى محمد طه الدين جمال -  72

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان محمود موسي عطيات -  73

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد محمد ضوى عبدالحميد -  74

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 72560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزينى ابراهيم السيد محمد سيد -  75

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102117 تاريخ وفي 77752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عبدالعليم مرتضي احمد -  77

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102117 تاريخ وفي 77753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  76

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على محمد منال -  77

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فتحي بهاء حنان -  70

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار احمد غنيم زغلول الرحمن عبد -  62

 خاص: التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيمعبدالح صديق حنفى عبدالرحمن -  61

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد مصطفي محمد -  62

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102113 تاريخ وفي 77727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فواز حسن على محمد تامر -  63

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102131 تاريخ وفي 77043   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حفني رمضان عادل -  64

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبداللطيف محمد مصطفى -  65

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102126 تاريخ وفي 77432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حامد سيد محمد عبدهللا -  67

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102126 تاريخ وفي 77432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حامد سيد محمد عبدهللا -  66

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدالقادر على هاشم -  67

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفص محمد فؤاد دعاء -  60

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102116 تاريخ وفي 77754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد ثابت حامد سلوي -  72

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم فارس محمود نوال -  71

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102126 تاريخ وفي 77023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض عبدالبارى عبدالحميد عالء -  72

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102113 ختاري وفي 75724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فؤاد احمد محمد -  73

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102114 تاريخ وفي 77732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحليم عبد صبري احمد -  74

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود علي سيد علي -  75

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 37062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف السيد محمد عماد -  77

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 76725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سليم صقر)سليم مصطفى رشاد حازم -  76

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 76725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سليم صقر)سليم مصطفى رشاد حازم -  77

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم22102126 تاريخ وفي 77021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى صبرى مصطفى -  70

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعظيم صبحي اسماعيل -  02

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد توفيق محمد ايمن -  01

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد سيد بكر ابو الحليم عبد -  02

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 54731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن مصطفى على -  03

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد القادر عبد مصطفي سميره -  04

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102115 تاريخ وفي 77745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد سيد كرم -  05

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود علي محمد زينب -  07

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102114 تاريخ وفي 77735   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقار جرس بخيت انتصار -  06

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77605   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هاشم صالح سلمي -  07

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102115 تاريخ وفي 77744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزيز محمود مصطفي -  00

 اصخ: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عطا بهاء -  122

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي سعيد العبادي عادل -  121

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102131 تاريخ وفي 77042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن سعيد داليا -  122

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102117 تاريخ وفي 77753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مبارك فريج عقيلة -  123

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102117 تاريخ وفي 77753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد مبارك فريج عقيله -  124

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ذكى عثمان كريم -  125

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم بالش عطيه محمد -  127

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77031   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف احمد كمال احمد -  126

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الغريب محمد هانم -  127

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسعود محمد عيد -  120

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102131 تاريخ وفي 77042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد سيد اسالم -  112

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 42727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي محمد حسن رسميه -  111

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102116 تاريخ وفي 77755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمود اسماعيل -  112

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 56724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مبارك السمان سيد -  113

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عنان جوده البديع عبد نهله -  114

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102117 تاريخ وفي 77747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد بشارى رمضان هناء -  115

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102117 تاريخ وفي 77752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالموجود احمد ابراهيم -  117

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102132 تاريخ وفي 77036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى محمد عيد محسن اسالم -  116

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102131 تاريخ وفي 77046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاضل احمد السيد هدى -  117

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى غنيم غنيم صفوت -  110

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحفيظ احمد عبدالرحمن -  122

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطاهلل خليل عاطف فالح -  121

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102126 تاريخ وفي 77027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد محمد احمد -  122

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102112 تاريخ وفي 77721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد محمد خالد -  123

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم22102116 تاريخ وفي 77757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد حسانين الوهاب عبد حسين -  124

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه العال عبد طه العال عبد -  125

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102115 تاريخ وفي 77743   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالمؤمن حسن محمد -  127

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زمزمي صالح زمزمي حسام -  126

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102131 تاريخ وفي 77044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التيتى محمد حسن فؤاد ياسر -  127

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمومية والتوريدات للمقاوالت الحسين -  120

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود شحته صالح شيماء -  132

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102112 تاريخ وفي 56607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدالرجال ابوالرجال -  131

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102114 تاريخ وفي 77734   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد سيد خالد امنيه -  132

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكنانى محمد محمد اسالم -  133

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمود محمود احمد -  134

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعراوي حسين شعراوي محمد محمد -  135

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد احمد مجدي -  137

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقي محمد عبدالمقصود دسوقي -  136

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب محمد سيد محمد -  137

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس عطيه يوسف صبحى مريم -  130

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم22102115 تاريخ وفي 77747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعنين محمد عبدالرحمن على محمد -  142

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده ياض ابوحمد بدوي -  141

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه على محمود على -  142

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102114 تاريخ وفي 77737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن اسماعيل محمد سماح -  143

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق السيد علي محمد -  144

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد حسين كريم -  145

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102116 تاريخ وفي 77757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق علي محمد اميره -  147

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البقلي امام عبدالفتاح فريد محمد اسامه -  146

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102132 تاريخ وفي 77034   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين محمد حسين -  147

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102132 تاريخ وفي 77035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل طه احمد سيد طه -  140

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102126 تاريخ وفي 77022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد ضوى محمد احمد -  152

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو حافظ الخالق عبد حسني -  151

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مفضل النبي عبد حمدي مروه -  152

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102115 تاريخ وفي 77741   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جريس توفيق عوني ياسمين -  153

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102112 تاريخ وفي 77722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عبدهللا يسرى عبدهللا -  154

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسخرون هللا رزق شحاته سامح -  155

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم22102132 تاريخ وفي 77037   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم ابوزيد حماده عبدالحليم -  157

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102113 تاريخ وفي 75724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فؤلد احمد محمد -  156

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوي زيد ابو حمدي الدين عماد -  157

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102132 تاريخ وفي 77033   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على سليم محمد -  150

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا خلف حسين هللا خلف حسين -  172

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102115 تاريخ وفي 77730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد علي حلمي عبير -  171

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102126 تاريخ وفي 77020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالقادر ابوالمجد زينب -  172

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102112 تاريخ وفي 77716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل خليل المعاطى ابو مدحت -  173

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعيد محمد هايم محمد -  174

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين عبدالفتاح محمد احمد -  175

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم22102121 تاريخ وفي 77666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهرى عبدالحليم محمود مصطفى -  177

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102116 تاريخ وفي 77756   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي صالح حمدي -  176

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102127 تاريخ وفي 77723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رضا محمد احمد -  177

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102122 تاريخ وفي 77775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد سليم عمرو -  170

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102115 تاريخ وفي 77742   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا الشافعي عباس ايمن -  162

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102123 تاريخ وفي 77702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عيسي علي الوهاب عبد -  161

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم22102117 تاريخ وفي 77751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مصطفى السيد مصطفى -  162

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102131 تاريخ وفي 77041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه السيد صالح السيد -  163

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 57254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبره وديع عادل فادى -  164

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس حسن محمد محمد فايزه -  165

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم22102120 تاريخ وفي 77032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود احمد حسن عبدالرازق -  167

 خاص: التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   القانونى الكيان تعديل تم22102123 تاريخ وفي 76725   برقم قيده سبق  ، تاجر ،( سليم صقر)سليم مصطفى رشاد حازم -  1

 افراد: التأشير وصف

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم22102126 تاريخ وفي 77432   برقم قيده سبق  ، تاجر ، محمود حامد سيد محمد عبدهللا -  2

 افراد: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   كاربينتر: الى 52236 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102121:  تاريخ فى  ،  -  1

   النور بوفيه: الى 72667 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102121:  تاريخ فى  ،  -  2

 والتوريدات العموميه للمقاوالت االسد: الى 77160 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102121:  تاريخ فى  ،  -  3

 (  االنترنت دون)

   الصحيه االدوات لتجاره المقاول: الى 44244 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102121:  تاريخ فى  ،  -  4

   والسرميك والتوريدات للمقاوالت العالميه: الى 72562 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102122:  تاريخ فى  ،  -  5

 والتصدير الجمركى للتخليص المحالوى: الى 53107 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102122:  تاريخ فى  ،  -  7

   والنقل

 البحريه للخدمات النصر مؤسسه: الى 54764 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102122 : تاريخ فى  ،  -  6

   والبتروليه

   والرحالت للسفر االيمان: الى 77662 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102123:  تاريخ فى  ،  -  7



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الثلج لتوريد الرحمن عباد: الى 57502 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102123:  تاريخ فى  ،  -  0

   والموسكي العتبه سوق: الى 76047 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102123:  تاريخ فى  ،  -  12

   محمود ابوالعباس مرسي رامي: الى 40150 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102127:  تاريخ فى  ،  -  11

   اس.بي.ايه التجاريه ابوالعباس مؤسسه: الى 40150 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102127:  تاريخ فى  ،  -  12

   والتصدير لالستيراد الهادي: الى 76240 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102127:  تاريخ فى  ،  -  13

 غيار قطع لتجاره المصري مؤسسه: الى 40531 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102127:  تاريخ فى  ،  -  14

   الموتوسيكالت

 والمطاعم الكافتيريات الداره يثرب: الى 73530 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102120:  تاريخ فى  ،  -  15

   الغدائيه والتوريدات

 للتوريدات االيمان مؤسسه/تعديل: الى 53700 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102120:  تاريخ فى  ،  -  17

   العموميه

   للمقاوالت اليوسف: الى 74423 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102112:  تاريخ فى  ،  -  16

   والكتابيه العموميه للتوريدات الحمد: الى 52602 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102112:  تاريخ فى  ،  -  17

 h.m      والرحالت للسفر ام. اتش: الى 75737 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102112:  تاريخ فى  ،  -  10

   والرحالت للسفر

   العموميه للتوريدات الهدى مؤسسه: الى 32303 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102112:  تاريخ فى  ،  -  22

   والتصدير لالستيراد السوهاجي مؤسسه: الى 52766 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102113:  تاريخ فى  ،  -  21

   بالسيارات والنقل للتصدير اربتكو: الى 73351 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102114:  تاريخ فى  ،  -  22

   والفاكهه للخضروات المحروسه/تعديل: الى 77320 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102114:  تاريخ فى  ،  -  23

 وتركيب وتوريدات لخدمه اتش دبليو: الى 76341 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102115:  تاريخ فى  ،  -  24

   مصاعد وصيانه

   العموميه للتوريدات الهدى مؤسسه: الى 32303 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102115:  تاريخ فى  ،  -  25

   للمجمدات سلمى ابو: الى 77712 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102115:  تاريخ فى  ،  -  27

   كلر المالك: الى 73201 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102115:  تاريخ فى  ،  -  26

 وتركيب وتوريد لخدمة اتش دبليو: الى 76341 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102115:  تاريخ فى  ،  -  27

   المصاعد وصيانة

   العجمى: الى 52753 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102117:  تاريخ فى  ،  -  20

   ترافيل الخليج: الى 57105 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102116:  تاريخ فى  ،  -  32

 العمومية للمقاوالت المنار مؤسسة: الى 47757 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102116:  تاريخ فى  ،  -  31

   العمومية والتوريدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بالسيارات لنقل صالح احمد/تعديل: الى 77505 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102122:  تاريخ فى  ،  -  32

   اللوجيستك والخدمات

   والرحالت للسفر الباشا: الى 75641 برقم دةالمقي الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102123:  تاريخ فى  ،  -  33

 الجمركى للتخليص العطار مؤسسه: الى 75743 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102123:  تاريخ فى  ،  -  34

   والنقل

   لوجيستيك مارين النور: الى 44665 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102126:  تاريخ فى  ،  -  35

   الهدي مكتبه: الى 74432 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102126:  تاريخ فى  ،  -  37

   التجاريه السمه الغاء: الى 57436 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102126:  تاريخ فى  ،  -  36

 وتجاره لتصدير الريتاج مكتب/تعديل: الى 73377 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102126:  تاريخ فى  ،  -  37

   الغذائيه المواد

   القاضي: الى 77704 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102126:  تاريخ فى  ،  -  30

   بلس التوحيد: الى 77777 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102127:  تاريخ فى  ،  -  42

   الهندسيه للحلول المرسى مؤسسة: الى 77556 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102127:  تاريخ فى  ،  -  41

 واالستيراد الجمركى للتخليص نور: الى 51212 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102132:  تاريخ فى  ،  -  42

   والتصدير

   العموميه للتوريدات التقوى-تعديل: الى 71724 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102132:  تاريخ فى  ،  -  43

   العموميه للتوريدات الشروق مؤسسه: الى 52754 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102132:  تاريخ فى  ،  -  44

 والتوريدات العمومية للمقاوالت المجد: الى 75526 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102131:  تاريخ فى  ،  -  45

   العمومية

   االكترونيات لتجارة المصطفى/ تعديل: الى 77751 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102131:  تاريخ فى  ،  -  47

 وتجاره وتوزيع لتعبئه الريتاج/تعديل: الى 73377 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم22102131:  تاريخ فى  ،  -  46

   الغذائيه المواد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   22102121 تاريخ وفى ،   55512:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه جوده عبدالوهاب رامى   - 1

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل

 شطب/محو تم   22102121 تاريخ وفى ،   55512:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه جوده عبدالوهاب رامى   - 2

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل

:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  غيارها قطع وبيع السيارات لصيانه حسن كريم وشريكه حسانين حسن على كريم   - 3

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل شطب/محو تم   22102122 تاريخ وفى ،   53227

 شطب/محو تم   22102122 تاريخ وفى ،   77146:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها مرسى عبداللطيف ليلى   - 4

 الشركه لحل شطب  السجل

 شطب/محو تم   22102123 تاريخ وفى ،   77625:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه احمد حسين احمد سعيد   - 5

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل

  السجل شطب/محو تم   22102127 تاريخ وفى ،   72370:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه زاهر نبيل نيفين   - 7

 الشركه لحل شطب

  السجل شطب/محو تم   22102114 تاريخ وفى ،   41672:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه صابر محمد رضا   - 6

 الشركه لحل شطب

 تم   22102116 تاريخ وفى ،   76212:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركائها عبدالمجيد احمد خالد شيماء شركة   - 7

 الشركه لحل شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   22102122 تاريخ وفى ،   47005:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه احمد طايع احمد   - 0

 الشركه لحل شطب

 شطب/محو تم   22102121 تاريخ وفى ،   50162:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه يمابراه علي فتحى احمد   - 12

 الشركه لحل شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   22102123 تاريخ وفى ،   10765:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه جيد جوزيف/  للتجارة مينا شركه   - 11

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل شطب/محو

 تم   22102132 تاريخ وفى ،   37002:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه سدراك فاروق آليه  شركة   - 12

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم 22102121،   تاريخ وفي 52477، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها بحر عبده نسيم ناديه -  1

  جنيه  5222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 22102121،   تاريخ وفي 52477، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها بحر عبده نسيم ناديه -  2

  جنيه  5222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم 22102127،   تاريخ وفي 56422، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية محمد بغدادى سيد ورثة -  3

  جنيه  22222220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم 22102120،   تاريخ وفي 11776، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية العشى يوسف ويحيى العشى يوسف محمود -  4

  جنيه  2522220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 22102120،   تاريخ وفي 11776، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية اخوان العشى -  5

  جنيه  2522220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل

 المال رأس تعديل تم 22102122،   تاريخ وفي 77221، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه عادل محمد الدين عصام -  7

  جنيه  522220222، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 77746    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، العموميه والمقاوالت السفن وتكسير الغطس العمال محسب محمد ورثه -  1

  بورتوفيق الصديق ابوبكر بجوار الفنارات شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 22102127 تاريخ

 تعديل تم 22102122 تاريخ وفي 73227    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، عبدالمولى مهران حسن رمضان ورثة -  2

  سالمه محمد كفر الخلفه شارع 22/  فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 77717   برقم قيدها سبق  ، الكهربائيه االدوات تجارة/ الشركه غرض تعديل  بسيطة توصية ، توفيق شنوده عادل ورثة -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102122 تاريخ

 تاريخ وفي 77702   برقم قيدها سبق  ، ماركت سوبر/ نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه الدسوقى عبدالجواد ابراهيم -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم22102120

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم22102112 تاريخ وفي 52477   برقم قيدها سبق ، وشركاها بحر عبده نسيم ناديه -  1

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم22102113 تاريخ وفي 76520   برقم قيدها سبق ، وشريكها سالمه محمد شعبان محمد ام -  2

 تضامن ركةش: التأشير

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم22102113 تاريخ وفي 76520   برقم قيدها سبق ، وشريكته شهاب حسن عوض محمد -  3

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حسن عوض محمد: الى 76520 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  22102113:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكته شهاب

 حسن عوض محمد: الى 76520 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  22102113:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكته شهاب

 طاهر محمد شركة: الى 31674 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  22102127:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكه فرغلى

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 والرهن االقتراض حق لها ان على والتوقيع االدارة بند الى عبارة اضافة  شريك و مدير  بسيطة توصية  بحر عبده نسيم ناديه -  1

   برقم    22102121:  تاريخ ، مادكر بعض او كل في الغير وتفويض وتوكيل البنوك من واالقتراض الرهن عقود على والتوقيع

52477 

 والرهن االقتراض حق لها ان على والتوقيع االدارة بند الى عبارة اضافة  شريك و مدير  بسيطة توصية  بحر عبده نسيم ناديه -  2

   برقم    22102121:  تاريخ ، مادكر بعض او كل في الغير وتفويض وتوكيل البنوك من واالقتراض الرهن عقود على والتوقيع

52477 

 االدارة حق والثالث االول للشركاء وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  العشى يوسف يحى -  3

 11776   برقم    22102120:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتصرف والتوقيع

 االدارة حق والثالث االول للشركاء وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  العشى يوسف يحى -  4

 11776   برقم    22102120:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتصرف والتوقيع

 االدارة حق والثالث االول للشركاء وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  العشى يوسف محمود -  5

 11776   برقم    22102120:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتصرف والتوقيع

 االدارة حق والثالث االول للشركاء وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  العشى يوسف محمود -  7

 11776   برقم    22102120:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتصرف والتوقيع

    22102120:  تاريخ ، موصى شريك وجعله القانونيه صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  العشى يوسف يحى -  6

 11776   برقم

    22102120:  تاريخ ، موصى شريك وجعله القانونيه صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  العشى يوسف يحى -  7

 11776   برقم

    22102120:  تاريخ ، موصى شريك وجعله القانونيه صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  العشى يوسف محمود -  0

 11776   برقم

    22102120:  تاريخ ، موصى شريك وجعله القانونيه صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  العشى يوسف محمود -  12

 11776   برقم

                          متضامن شريك الى موصى شريك من القانونيه صفته تعديل-  االهلية كامل-تاجر  بسيطة توصية  شهاب حسن عوض محمد -  11

 امام وكزلك الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه تمثيل في الحق ولهم للشريكين وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل -

 واالفراد والهيئات والشركات والبنوك االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر التجاريه والغرفه التجارى والسجل الضرائب مصلحة

   برقم    22102113:  تاريخ ، الشركه اجلها من نشأت التى االغراض حدود في الشركه اصول جميع ورهن بيع في الحق وكزلك

76520 

                          متضامن شريك الى موصى شريك من القانونيه صفته تعديل-  االهلية كامل-تاجر  بسيطة توصية  شهاب حسن عوض محمد -  12

 امام وكزلك الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه تمثيل في الحق ولهم للشريكين وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل -

 واالفراد والهيئات والشركات والبنوك االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر التجاريه والغرفه التجارى والسجل الضرائب مصلحة

   برقم    22102113:  تاريخ ، الشركه اجلها من نشأت التى االغراض حدود في الشركه اصول جميع ورهن بيع في الحق وكزلك

76520 

                          متضامن شريك الى موصى شريك من القانونيه صفته تعديل-  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  شهاب حسن عوض محمد -  13

 امام وكزلك الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه تمثيل في الحق ولهم للشريكين وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل -

 واالفراد والهيئات والشركات والبنوك االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر التجاريه والغرفه التجارى والسجل ضرائبال مصلحة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    22102113:  تاريخ ، الشركه اجلها من نشأت التى االغراض حدود في الشركه اصول جميع ورهن بيع في الحق وكزلك

76520 

                          متضامن شريك الى موصى شريك من القانونيه صفته تعديل-  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  شهاب حسن عوض محمد -  14

 امام وكزلك الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه تمثيل في الحق ولهم للشريكين وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل -

 واالفراد والهيئات والشركات والبنوك االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر التجاريه والغرفه التجارى والسجل الضرائب مصلحة

   برقم    22102113:  تاريخ ، الشركه اجلها من نشأت التى االغراض حدود في الشركه اصول جميع ورهن بيع في الحق وكزلك

76520 

 التعامل حق وله/ وهى والتوقيع االدارة بند الى عبارة اضافة  شريك و مدير  تضامن شركة  الروبى مصطفى محمد محمد -  15

 21144   برقم    22102116:  تاريخ ، البنوك مع

 التعامل حق وله/ وهى والتوقيع االدارة بند الى عبارة اضافة  شريك و مدير  تضامن شركة  الروبى مصطفى محمد محمد -  17

 21144   برقم    22102116:  تاريخ ، البنوك مع

 مجتمعين للشريكين وجعلها والتوقيع االدارة بند تعديل-  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  سالمه محمد شعبان محمد ام -  16

 والسجل الضرائب مصلة امام وكذلك حكوميه والغير الحكوميه الجهات امام الشركه تمثيل في الحق ذلك في ولهما منفردين او

 ورهن بيع في الحق وكذلك واالفراد والهيئات والشركات والبنوك االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر التجاريه والغرفه التجارى

 اصول من اصل اي عن التنازل او بيع في الحق لهما وكزلك اجلها من انشات التى االغراض حدود في الشركه اصول جميع

 76520   برقم    22102122:  تاريخ ، الشركه واغراض حدود في كلها او الشركه

 مجتمعين للشريكين وجعلها والتوقيع االدارة بند تعديل-  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  سالمه محمد شعبان محمد ام -  17

 والسجل الضرائب مصلة امام وكذلك حكوميه والغير الحكوميه الجهات امام الشركه تمثيل في الحق ذلك في ولهما منفردين او

 ورهن بيع في الحق وكذلك واالفراد والهيئات والشركات والبنوك االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر التجاريه والغرفه لتجارىا

 اصول من اصل اي عن التنازل او بيع في الحق لهما وكزلك اجلها من انشات التى االغراض حدود في الشركه اصول جميع

 76520   برقم    22102122:  تاريخ ، الشركه واغراض حدود في كلها او الشركه

 مجتمعين للشريكين وجعلها والتوقيع االدارة بند تعديل-  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  سالمه محمد شعبان محمد ام -  10

 والسجل الضرائب مصلة امام وكذلك حكوميه والغير الحكوميه الجهات امام الشركه تمثيل في الحق ذلك في ولهما منفردين او

 ورهن بيع في الحق وكذلك واالفراد والهيئات والشركات والبنوك االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر التجاريه والغرفه التجارى

 اصول من اصل اي عن التنازل او بيع في الحق لهما وكزلك اجلها من انشات التى االغراض حدود في الشركه اصول جميع

 76520   برقم    22102122:  تاريخ ، الشركه واغراض حدود في كلها او الشركه

 مجتمعين للشريكين وجعلها والتوقيع االدارة بند تعديل-  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  سالمه محمد شعبان محمد ام -  22

 والسجل الضرائب مصلة امام وكذلك حكوميه والغير الحكوميه الجهات امام الشركه تمثيل في الحق ذلك في ولهما منفردين او

 ورهن بيع في الحق وكذلك واالفراد والهيئات والشركات والبنوك االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر التجاريه والغرفه التجارى

 اصول من اصل اي عن التنازل او بيع في الحق لهما وكزلك اجلها من انشات التى االغراض حدود في الشركه اصول جميع

 76520   برقم    22102122:  تاريخ ، الشركه واغراض حدود في كلها او الشركه

    22102122:  تاريخ ، موصيه شريكه الى صفتها تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  توفيق شنوده عادل كيرلس -  21

 77717   برقم

   برقم    22102122:  تاريخ ، موصيه شريكه الى صفتها تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف يونان منى -  22

77717 

                                   متضامن شريك الى موصى شريك من صفته تعديل-  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  توفيق شنوده عادل كيرلس -  23

 الشركه وتمثيل والتوقيع االدارة حق وحده وله توفيق شنوده عادل كيرلس/ المتضامن للشريك وجعلها والتوقيع االدارة بند تعديل -

 الشركه غرض ولتحقيق الشيكات وتوقيع وسحب ايداع من البنوك كافة امام والحضور والتوقيع والمعنيه الرسميه الجهات كافة امام

 77717   برقم    22102122:  تاريخ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

                                   متضامن شريك الى موصى شريك من صفته تعديل-  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف يونان منى -  24

 الشركه وتمثيل والتوقيع االدارة حق وحده وله توفيق شنوده عادل كيرلس/ المتضامن للشريك وجعلها والتوقيع االدارة بند تعديل -

 الشركه غرض ولتحقيق الشيكات وتوقيع وسحب ايداع من البنوك كافة امام والحضور والتوقيع والمعنيه الرسميه الجهات كافة امام

 77717   برقم    22102122:  تاريخ ،

                            الشركه من موصى شريك خروج-  شريك و مدير  بسيطة توصية  الرب جاد السيد عادل محمد الدين عصام -  25

 77221   برقم    22102122:  تاريخ ، الشركه الى موصيه شريكة انضمام و-

 عشماوى على محمد/ الثانى للشريك والتوقيع االدارة بند الى اضافة  شريك و مدير  تضامن شركة  عشماوى  على محمد -  27

 حق وله المالك تصرف فيها التصرف حق وله وممتلكاتها الشركة الصول ومنقول ثابت ماهو لكل والشراء البيع حق وله عبارة

 15226   برقم    22102123:  تاريخ ، البنوك من واالقتراض الرهن

 عشماوى على محمد/ الثانى للشريك والتوقيع االدارة بند الى اضافة  شريك و مدير  تضامن شركة  عشماوى  على محمد -  26

 حق وله المالك تصرف فيها التصرف حق وله وممتلكاتها الشركة الصول ومنقول ثابت ماهو لكل والشراء البيع حق وله عبارة

 15226   برقم    22102123:  تاريخ ، البنوك من واالقتراض الرهن

 عشماوى على محمد/ الثانى للشريك والتوقيع االدارة بند الى اضافة  شريك و مدير  تضامن شركة  عشماوى  على محمد -  27

 حق وله المالك تصرف فيها التصرف حق وله وممتلكاتها الشركة الصول ومنقول ثابت ماهو لكل والشراء البيع حق وله عبارة

 15226   برقم    22102123:  تاريخ ، البنوك من واالقتراض الرهن

                             الشركه من حسانين فرغلى طاهر/ الشريك خروج-  شريك و مدير  تضامن شركة  فرغلى طاهر الدين عالء -  20

 والتوقيع الشركه غرض لتحقيق الالزمة السلطات كافة ولهما منفردين او مجتمعين للشريكين/ وجعله والتوقيع دارةاال بند تعديل -

 الغير لدى المستحقه المبالغ كافة وصرف الشيكات على منفردين او مجتمعين والتوقيع بالبنوك حسابات وفتح العقود كافة على

 امام وتمثيلها بالشركة العاملين خدمة وانهاء وتعيين والمحاسبين المحامين وتوكيل واالبراء والصلح والتنازل المخالصات واعطاء

 31674   برقم    22102127:  تاريخ ، والمؤسسات والشركات الحكوميه الجهات

                             الشركه من حسانين فرغلى طاهر/ الشريك خروج-  شريك و مدير  تضامن شركة  فرغلى طاهر الدين عالء -  32

 والتوقيع الشركه غرض لتحقيق الالزمة السلطات كافة ولهما منفردين او مجتمعين للشريكين/ وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل -

 غيرال لدى المستحقه المبالغ كافة وصرف الشيكات على منفردين او مجتمعين والتوقيع بالبنوك حسابات وفتح العقود كافة على

 امام وتمثيلها بالشركة العاملين خدمة وانهاء وتعيين والمحاسبين المحامين وتوكيل واالبراء والصلح والتنازل المخالصات واعطاء

 31674   برقم    22102127:  تاريخ ، والمؤسسات والشركات الحكوميه الجهات

 ، اغراضها يحقق بما الداخلى العمل تقسيم مجتمعين ولهما والبنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  فرغلى طاهر الدين عالء -  31

 31674   برقم    22102127:  تاريخ

 ، اغراضها يحقق بما الداخلى العمل تقسيم مجتمعين ولهما والبنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  فرغلى طاهر الدين عالء -  32

 31674   برقم    22102127:  تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 52477   برقم    22102112:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها بحر عبده نسيم ناديه -  1

 52477   برقم    22102112:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها بحر عبده نسيم ناديه -  2

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 30527   برقم    22102121:  تاريخ ، 10  2216/12/25-ج  زيد ابو الحميد عبد السيد -  1

 54467   برقم    22102121:  تاريخ ، 14  2215/20/20-ج  حسن النجار حسن هانى -  2

 50345   برقم    22102121:  تاريخ ، 6  2217/12/27-ج  عبدالعزيز محمد حسين نها -  3

 52277   برقم    22102121:  تاريخ ، 7  2217/25/25-ج  موسى روفائيل سامى جرجس -  4

 47177   برقم    22102121:  تاريخ ، 1  2217/27/25-ج  محمدين سيعي محمد سهير -  5

 52236   برقم    22102121:  تاريخ ، 32  2214/25/24-ج  عبداللطيف عبدالغنى غريب جالل -  7

 40352   برقم    22102121:  تاريخ ، 30  2216/12/23-ج  محمد حسن بدر احمد -  6

 47165   برقم    22102121:  تاريخ ، 5  2217/25/24-ج  عارف محمد محمود محمد -  7

 47165   برقم    22102121:  تاريخ ، 5  2217/25/24-ج  غيارها وقطع وصيانتها الكهربائيه االجهزه لبيع العارف -  0

 44244   برقم    22102121:  تاريخ ، 32  2215/27/23-ج  حامد محمد على حسن -  12

 21070   برقم    22102122:  تاريخ ، 33  2210/21/24-ج  قاسم لمجيدا عبد جاد يوسف -  11

 22232   برقم    22102122:  تاريخ ، 72  2210/21/31-ج  محمود صالح حبيبه -  12

 32101   برقم    22102122:  تاريخ ، 55  2222/11/22-ج  هالل ابو محمد حسنين محمد -  13

 32101   برقم    22102122:  تاريخ ، 57  2226/11/21-ج  هالل ابو محمد حسنين محمد -  14

 32101   برقم    22102122:  تاريخ ، 56  2212/11/22-ج  هالل ابو محمد حسنين محمد -  15

 32101   برقم    22102122:  تاريخ ، 57  2216/11/10-ج  هالل ابو محمد حسنين محمد -  17

 47234   برقم    22102122:  تاريخ ، 41  2211/27/11-ج  فارس احمد ابوضيف شجر -  16

 47234   برقم    22102122:  تاريخ ، 42  2217/7/12-ج  فارس احمد ابوضيف شجر -  17

 25003   برقم    22102122:  تاريخ ، 34    خليل محمد فتحى نصرة -  10

 25003   برقم    22102122:  تاريخ ، 35    خليل محمد فتحى نصرة -  22

 25003   برقم    22102122:  تاريخ ، 37    خليل محمد فتحى نصرة -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 25003   برقم    22102122:  تاريخ ، 36    خليل محمد فتحى نصرة -  22

 25003   برقم    22102122:  تاريخ ، 37    خليل محمد فتحى نصرة -  23

 57502   برقم    22102123:  تاريخ ، 72  2217/24/23-ج  جويد حسن عبدالنبى عبدالرحمن غريب -  24

 20737   برقم    22102123:  تاريخ ، 60  2217/23/22-ج  اسماعيل احمد  السيد مبروك -  25

 40071   برقم    22102123:  تاريخ ، 03  2217/24/22-ج  احمد عباس محمد شريف -  27

 57517   برقم    22102127:  تاريخ ، 117  2216/21/27-ج  عبدالرازق احمد محمد سهير -  26

 51172   برقم    22102127:  تاريخ ، 1222  2210/21/24-ج  البلتاجى ابراهيم عبدالعزيز محمد -  27

 56325   برقم    22102127:  تاريخ ، 144  2216/26/27-ج  عبدالموجود احمد هللا خلف ياسر -  20

 26132   برقم    22102127:  تاريخ ، 121  2217/11/20-ج  عبدالاله طلبعبدالم عبدالاله -  32

 33416   برقم    22102127:  تاريخ ، 147/  2217/27/25-ج  محمد ابراهيم قناوى -  31

 41725   برقم    22102127:  تاريخ ، 124  2217/11/13-ج  توفيق عبدالوهاب توفيق هانى -  32

 32715   برقم    22102127:  تاريخ ، 127  2217/23/27-ج  ايوب مجلى السيد هيثم -  33

 56544   برقم    22102127:  تاريخ ، 110  2216/20/27-ج  فضيل علي صالح عادل -  34

 12155   برقم    22102127:  تاريخ ، 117  2225/27/24-ج  سليمان عبدالوهاب سليمان -  35

 12155   برقم    22102127:  تاريخ ، 100  2212/27/23-ج  سليمان عبدالوهاب سليمان -  37

 12155   برقم    22102127:  تاريخ ، 122  2215/27/22-ج  سليمان عبدالوهاب سليمان -  36

 33305   برقم    22102127:  تاريخ ، 137  2217/27/17-ج  محمد فهمى محمد محمد -  37

 17312   برقم    22102127:  تاريخ ، 145  2211/23/25-ج  مرسى  كامل  محمود محمد -  30

 17312   برقم    22102127:  تاريخ ، 147  2217/23/24-ج  مرسى  كامل  محمود محمد -  42

 50276   برقم    22102120:  تاريخ ، 155  2217/12/27-ج  موسى عبدالحافظ علي سيد -  41

 33763   برقم    22102120:  تاريخ ، 102  2217/21/27-ج  عبدالرحمن محمود طارق -  42

 42747   برقم    22102120:  تاريخ ، 174  2217/26/13-ج  مسعود عبدالجواد على ناصر -  43

 57607   برقم    22102120:  تاريخ ، 213  2216/23/24-ج  محمد سلمى عوده ابراهيم -  44

 40354   برقم    22102120:  تاريخ ، 177  2212/12/27-ج  عبدهللا محمد احمد الدين سعد -  45

 40354   برقم    22102120:  تاريخ ، 176  2216/12/25-ج  عبدهللا محمد احمد الدين سعد -  47

 40531   برقم    22102120:  تاريخ ، 141  2217/22/23-ج  المهدى احمد السيد حماده -  46

 27766   برقم    22102120:  تاريخ ، 150  2222/22/13-ج  على  رموزى محمد محمد -  47



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 27766   برقم    22102120:  تاريخ ، 172  2225/22/13-ج  على  رموزى محمد محمد -  40

 27766   برقم    22102120:  تاريخ ، 171  2212/22/13-ج  على  رموزى محمد محمد -  52

 27766   برقم    22102120:  تاريخ ، 172  2215/22/13-ج  على  رموزى محمد محمد -  51

 57311   برقم    22102120:  تاريخ ، 170  2217/12/16-ج  سلمى محمد سيد اسماعيل -  52

 46322   برقم    22102120:  تاريخ ، 151  2211/12/17-ج  احمد فرج عبدالصادق مي -  53

 46322   برقم    22102120:  تاريخ ، 152  2217/12/17-ج  احمد فرج عبدالصادق مي -  54

 50501   برقم    22102120:  تاريخ ، 140  2210/21/17-ج  محسن على محمد احمد -  55

 40354   برقم    22102120:  تاريخ ، 177  2216/3/12-ج  عبدهللا محمد احمد سعدالدين -  57

 45710   برقم    22102120:  تاريخ ، 174  2211/4/17-ج  متولي ايوب اسماعيل محمد -  56

 45710   برقم    22102120:  تاريخ ، 175  2217/4/15-ج  متولي ايوب اسماعيل محمد -  57

 34265   برقم    22102120:  تاريخ ، 125  2214/21/25-ج  منصور  ابراهيم محمد ابراهيم -  50

 32731   برقم    22102112:  تاريخ ، 21  2217/20/26-ج  االمين محمد ياسين عباس -  72

 32731   برقم    22102112:  تاريخ ، 21  2217/20/26-ج  واالعالن للدعايه االمين -  71

 56423   برقم    22102112:  تاريخ ، 212  2216/27/21-ج  خليل حسين ايوب عفاف -  72

 40264   برقم    22102113:  تاريخ ، 215  2216/7/32-ج  حسان عويس سيد زيزي -  73

 50427   برقم    22102113:  تاريخ ، 225  2210/21/14-ج  للرحالت ابوالحمد -  74

 54157   برقم    22102113:  تاريخ ، 231  2215/26/17-ج  عبدالشهيد سيدهم رشدى انطونيوس -  75

 50272   برقم    22102113:  تاريخ ، 221  2217/12/20-ج  احمد حسين احمد مياده -  77

 52242   برقم    22102114:  تاريخ ، 271  2217/25/24-ج  احمد ابوزيد احمد ناهد -  76

 57731   برقم    22102114:  تاريخ ، 267  2217/26/23-ج  رجب ابراهيم محمد ابراهيم -  77

 32721   برقم    22102114:  تاريخ ، 255  2217/23/27-ج  بدوى حسن احمد عصام -  70

 52754   برقم    22102114:  تاريخ ، 243  2217/12/12-ج  محمود محمد على محمد -  62

 35523   برقم    22102114:  تاريخ ، 264  2214/12/11-ج  اندراوس  مرقص  معوض  اشرف -  61

 57240   برقم    22102114:  تاريخ ، 256  2217/22/13-ج  عبدهللا منصور غريب محمد -  62

 52763   برقم    22102114:  تاريخ ، 244  2217/12/25-ج  والتسويق واالعالن للدعايه السندوبى -  63

 52763   برقم    22102114:  تاريخ ، 244  2217/12/25-ج  واالعالن للدعاية السندوبى سيف محمد سيد -  64

 50243   برقم    22102114:  تاريخ ، 245  2217/12/10-ج  بدر طه محمد دسوقى -  65



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 68 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  
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 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


