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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 توريدات عن 69280 برقم 20190321 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد علي محمد علي -  1

 عبدالفتاح مصطفي/المؤجر القديمه االلبان عبدالحميد شارع 13:  بجهة ، عموميه ومقاوالت(االنترنت دون)عموميه

 تسالى عن 69224 برقم 20190312 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد عبدالنبى محمود -  2

 الجديد السويس بكورنيش لوسيندا منتجع 7 رقم الوحده:  بجهة ، وحلويات

 سوبر عن 69246 برقم 20190317 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العشرى البرعى محمد عصام -  3

 البرعى محمد رافت/  المؤجر  الكوثر شارع 40 عمارة 3 رقم محل:  بجهة ، ماركت

 غيار قطع بيع عن 69184 برقم 20190307 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين محمد شيماء -  4

 فواز مهران قاضيه/ المؤجر     فوزى محمد برج بجوار الغورى شارع:  بجهة ،( سيارات) مستعملة

 مالبس تجارة عن 69191 برقم 20190307 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف حسنين سيد محمد -  5

 السالم عبد حلمى محمد/ المؤجر        الشهداء شارع 28 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جاهزة

 لتقديم كافتيريا عن 69198 برقم 20190310 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي مسلم محمد عبدهللا -  6

 مصطفي محمد سعاد/المؤجر االمل مدينه بجوار المرور شارع 4:  بجهة ، والبارده الساخنه المشروبات

 مخلفات تجارة عن 69248 برقم 20190317 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمود غريب سمير -  7

 يونس طه العزيز عبد/  المؤجر  رشدى حسين شارع 26 رقم بالعقار محل:  بجهة ، سفن

 محمول اكسسوار عن 69200 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم علي موسي احمد -  8

 الطالب ملك اسوان شارع 6 رقم عقار:  بجهة ،

 عطور عن 69209 برقم 20190311 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مصيلحي محمد مجدي -  9

 مصطفي سيد محمد سيد/المؤجر الجديده المالحه النوبي برج المحروسه شارع 7 رقم محل:  بجهة ، جميل ومستحضرات

 ، منزلية ادوات عن 69254 برقم 20190318 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد هللا عبد على -  10

 احمد محمد هللا عبد/ المؤجر  المعمل عرب عرابى احمد بشارع 3 رقم محل:  بجهة

 معمل عن 69306 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزاوى محمد محمد احمد -  11

 متولى محمد متولى/  المؤجر  عابدين ش 11 رقم بالعقار علوى اول دور شقة:  بجهة ، طبية تحاليل

 خدمات عن 69318 برقم 20190331 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين اسماعيل الدين تاج تامر -  12

 الحميد عبد جالل احمد/  المؤجر  الدرس حوض المختار عمر شارع 178 رقم بالعقار شقة:  بجهة ، النقل

 مواشى حظيرة عن 69223 برقم 20190312 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليان محمد فؤاد على -  13

 عليان محمد فؤاد صالح/ المؤجر الجديده االلبان السلخانه شارع 637 رقم العقار:  بجهة ،

 تصدير عن 69160 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال احمد جمال عبدالفتاح -  14

 مصطفي احمد عبدالفتاح علي/د/المؤجر 2السالم 14 قطعه 53 حوض:  بجهة ، غذائيه مواد وتوريد صناعيه معدات وتوريد

 ، بقاله عن 69155 برقم 20190304 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم ثابت ابراهيم شريف -  15

 محمد ابراهيم زينب/ المؤجر      القديم عبده احمد كفر الجوهرى شارع 25 رقم العقار:  بجهة

 معرض عن 69196 برقم 20190310 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين عبدالخالق فتحي اسالم -  16

 االقصر شارع 9 حاليا الشرقي علي محمد شارع 7 في الكائن العقار:  بجهة ، انتريهات
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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

 توريدات مكتب عن 69262 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين عاطف امين -  17

  السويس فيصل 1 السالم شعراوى هدى شارع 2 رقم محل 100 رقم بالعقار الكائن بالدور محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية

 خليل نجاح/  المؤجر

 مقاوالت عن 69264 برقم 20190319 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سليمان السيد اسالم -  18

 على عطيات/  المؤجر  السويس االربعين كامل مصطفى شارع 73 رقم بالعقار محل:  بجهة ، عمومية

 قطاعى بقالة عن 50604 برقم 20190320 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم كمال هللا عبد نجالء -  19

 احمد رجب على محمد/  المؤجر السويس عتاقة المعمل عرب الرشيدى ابراهيم شارع 11:  بجهة ،

 قطاعى بقالة عن 50604 برقم 20190320 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم كمال هللا عبد نجالء -  20

 السويس عتاقة المعمل عرب الرشيدى ابراهيم شارع 10:  بجهة ،

 نقل مكتب عن 69301 برقم 20190327 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان سعيد بدوى احمد -  21

 صبحى محمد محمد/  المؤجر الخطاب بن عمر شارع االرضى بالدور 2 رقم شقة:  بجهة ، بالسيارات

 عن 69297 برقم 20190326 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكى اسماعيل اسامة/  الدكتور صيدلية -  22

 الطالب/ ملك  الكابنون منف جمعية منطقة 120 رقم العقار:  بجهة ، صيدلية

 عن 69317 برقم 20190331 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم -  23

 اللطيف عبد محمد/  المؤجر  العرب كفر العاطى عبد ش 19 رقم عقار:  بجهة ، جمركى تخليص

 ، وبويات حدايد عن 69218 برقم 20190312 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي طه حامد صابر -  24

 المجيد عبد عبدالقادر/المؤجر الزراير والنيل المدارس شارع الساعه برج 2 رقم بالعقار محل:  بجهة

 ادوات بيع عن 69156 برقم 20190304 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منتياس فرج الفى ريمون -  25

 فرج الفى اشرف/ المؤجر       الحصرى حارة المنعم عبد عبدهللا شارع تنظيم 3 شارع:  بجهة ، كهربائيه

 عن 69165 برقم 20190304 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد احمد سيد المجيد عبد ايمان -  26

 يوسف احمد محمد/ المؤجر    الجديد عبده احمد كفر 155 شارع بعض على مفتوحين 1.2 رقم محل:  بجهة ، سيارات صيانة

 ادوات توريد عن 69217 برقم 20190311 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد بغدادى محمود منى -  27

 الفرز-المحطه شارع 10 رقم بالعقار 10 رقم شقه:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه وتوريدات رياضيه ومستلزمات

 ، بقاله عن 69174 برقم 20190306 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزين على حسن عبده لطيفه -  28

 حمدى حارة 3 رقم العقار:  بجهة

 عن 69259 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد الغفار عبد على عمار -  29

 الزيتية تقسيم الرياضية المدينة ش 18 رقم بالعقار 4 رقم محل:  بجهة ، الماكوالت و الباردة و الساخنه المشروبات تقديم و تحضير

 الحميد عبد رمضان/ المؤجر    السويس الجديدة المالحة

 و بيغ عن 69268 برقم 20190319 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية محمود السعود ابو السيد -  30

 ادم سيد/  المؤجر  الفص مسجد بجوار التحرير ش 67:  بجهة ، الماكوالت تحضير

 مكتب عن 69192 برقم 20190307 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد محمد محمد مصطفى -  31

 طه فراج طه/ المؤجر الغريب زقاق ارضى دور 1 رقم شقه:  بجهة ، بالداخل ورحالت سفر

 تنظيم مكتب عن 69274 برقم 20190320 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على العال ابو محمود ادهم -  32

 حسن السيد محمد/  المؤجر السويس الفرز هاشم الشيخ شارع 9 رقم بالعقار محل:  بجهة ، رياضية مسابقات ادارة و

 تقديم و تحضير عن 69305 برقم 20190327 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد اسامة محمد -  33

 هللا عبد صالح عمرو/  المؤجر  شعراوى هدى ش 8 رقم العقار:  بجهة ،(  مطعم) الماكوالت
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تقديم و تحضير عن 69305 برقم 20190327 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد اسامة محمد -  34

 منصور السيد حارة صدقى ش 4 رقم العقار:  بجهة ،(  مطعم) الماكوالت

 تجارة عن 69312 برقم 20190328 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جميل محمد الدين شمس رشا -  35

 سليمان على محمد على/ المؤجر المالحة-المنورة المدينه ارض 7 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جاهزة مالبس

 مكتب عن 69315 برقم 20190331 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويض عيد سعد سالم سليم -  36

 محمد حامد اسامه/المؤجر 1 السالم لالسمده النصر شارع 29 رقم بالعقار محل:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 ، مطعم عن 39446 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادي عبد محمد فتحي ايمن -  37

 الجديد الكورنيش طريق اول المعارض ارض 8 رقم محل:  بجهة

 كافيه عن 69276 برقم 20190321 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدالى عبدالعزيز غريب رجب -  38

 ملك   السويس عتاقة 2 السالم المحافظة ديوان جمعية 44 حوض 15 قطعة:  بجهة ، والباردة الساخنة المشروبات تقديم و لتحضير

 الطاب

 ، مطعم عن 39446 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادي عبد محمد فتحي ايمن -  39

 الغريب نادى بسور علوى االول بالدور 50 رقم محل:  بجهة

 ، قاعات تاجير عن 69153 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد توفيق محمد عمر -  40

 والدة/ المؤجر     البراجيلى المسيري عبدالسالم شارع 3 رقم العقار الثالث بالدور5 رقم شقة:  بجهة

 عن 69178 برقم 20190306 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوشه ابو محمد ابراهيم يونس اسحاق -  41

 العال ابو نهال/المؤجره عبده ومحمد التحرير شارع ا 64 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، ذهبيه مشغوالت تجاره

 عن 69177 برقم 20190306 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلخان عبدهللا عبدالمنعم عبدالحليم -  42

 سالم السيد فكري سحر/المؤجره 2 السسالم 207 حوض 2 رقم محل:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 69308 برقم 20190328 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدمنهورى محمد محمد محمود محمد -  43

 الجواد عبد ابراهيم/ المؤجر  عرابى احمد شارع من الطنبولى حارة 1 رقم بالعقار:  بجهة ، معمار وادوات وبويات حدايد

 حالقه صالون عن 69226 برقم 20190312 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شحاته يحي محمد -  44

 عبدالرحمن فتوح محمد/المؤجر اسوان شارع 6:  بجهة ،

 مكتب عن 69239 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عباس محمد احمد -  45

 والده/ المؤجر 2السالم النور مدينة 87 رقم العقار:  بجهة ، محاجر واستغالل( االنترنت دون) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت

 مالبس عن 69220 برقم 20190312 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى الحسينى احمد رباب -  46

 احمد محمد عبدالنبى محمد/ المؤجر الجديده المالحه المحروسه شارع 5 رقم محل:  بجهة ، جاهزة

 69166 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض حسن الكريم عبد احمد بسنت -  47

 صالح عبده اشرف.  صالح عبده احمد/المؤجر     الدمرداش شارع 5 رقم العقار:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات عن

 تخليص عن 69167 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد فتحى دسوقى فتحى -  48

 شارع 3 رقم عقار الثالث بالدور 3 رقم شقه:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية وتوريدات بالداخل بالسيارات ونقل وشحن جمركى

 على السيد السيد محمد/  المؤجر     المالحة المحروسه المغربى ارض الفنار

 عن 69181 برقم 20190306 فى قيد ، 750000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم الدين صالح محمد مجدي -  49

 عماد/ المؤجر بورتوفيق الجيش شارع 34:  بجهة ، بحريه وتوريدات سفن وتموين حريهب واشغال مالحيه وتوكيالت مالحيه وكاله

 محمود عادل

 دعايه عن 69179 برقم 20190306 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محفوظ عثمان عزت محمد -  50

 المركبي سيد اسامه/المؤجر السماح قصر ببرج ماهر احمد/د بشارع 27 رقم بالعقار 1 قم محل:  بجهة ، واعالن
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 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اصالح ورشه عن 69171 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالح محمد احمد علي -  51

 القديمه الصناعيه المنطقه 11 رقم محل:  بجهة ، السيارات

 حظيرة عن 69252 برقم 20190318 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمد حسان مرفت -  52

 الجديدة االلبان المعمل عرب ابو عيسى شارع 522 ق:  بجهة ، مواشى وحلب مواشى لتربية

 المواد تجارة عن 69290 برقم 20190325 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى احمد زكى مجدى -  53

 عطية محمد سعيد محمد/  المؤجر  السويس االربعين االلبان المنعم عبد الغريب شارع 1 رقم بالعقار:  بجهة ، جملة الغذائية

 حالقة صالون عن 69235 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان احمد حامد على -  54

 عبد/ المؤجر   السويس المحروسة الجديدة المالحة بمنطقة 15 رقم القطعة على المقام االرضى بالدور 20 بالعقار محل:  بجهة ،

 احمد المنعم

 69186 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر مصطفى الفتاح عبد على القادر عبد -  55

 الفتاح عبد على المرحوم ورثه/ الؤجر     الجيش شارع 524 رقم بالعقار محل:  بجهة ، السيارات كاوتش واصالح بيع عن

 ، جاهزة مالبس عن 69173 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد كامل كريم -  56

 2السالم أكتوبر 6 شارع ب 28 رقم العقار:  بجهة

 مقاوالت عن 69199 برقم 20190311 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغراز يونس السيد مصطفي -  57

 محمد زكريا مروه/المؤجر 2 السالم رياض عبدالمنعم شارع ا 65 رقم بالعقار:  بجهة ،( االنترنت دون)عموميه وتوريدات

 عن 69263 برقم 20190319 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد الرحيم عبد محمود -  58

/  المؤجر السويس  االربعين عقدة كفر الجهاد شارع 6 رقم بالعقار محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) بناء مواد و عمومية توريدات

 مسعود الفضل ابو محمد

 تحضير عن 63678 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جوده رمضان محمد -  59

 الدين نور زكى وائل/ المؤجر     الجديد بكورنيش لوسيندا منتجع 4,5 محلين:  بجهة ، والباردة الساخنة المشروبات وتقديم

 تحضير عن 63678 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جوده رمضان محمد -  60

 هديه عبده محمد/ المؤجر   2السالم الشريف القدس ش أ169 رقم بالعقار محل:  بجهة ، والباردة الساخنة المشروبات وتقديم

 مطعم عن 69150 برقم 20190303 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حمزه جمال غاده -  61

 الفتوح ابو محمد مصطفي/المؤجر الجديده المالحه شارع 9 رقم بالعقار االول الدور االيمان بمول محل:  بجهة ، بحريه ماكوالت

 قطع عن 69277 برقم 20190320 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد احمد فرج احمد -  62

 الطالب ملك  السويس عتاقة النور شارع 2 رقم محل 8 رقم عقار:  بجهة ، استعمال بطاريات و غيار

 قطع عن 69278 برقم 20190321 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف احمد غريب احمد محمد -  63

 والده/ المؤجر الحديد السكه امام القديمه الصناعيه المدينه 12 رقم بالعقار محل:  بجهة ، نقل غيار

 عن 69222 برقم 20190312 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد المتولى عاطف المتولى -  64

 عبد بكر ابو/  المؤجر       كامل كفر المرزوق ش 13 رقم العقار:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات و عمومية مقاوالت

 الحكيم

 اجهزة صيانة عن 69243 برقم 20190314 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد على فراج -  65

 محمد محمد السيد/ المؤجر البكرى شارع 42 رقم بالعقار محل:  بجهة ، كهربائيه

 مقاوالت عن 69305 برقم 20190327 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد اسامة محمد -  66

 منصور السيد حارة صدقى ش 4 رقم العقار:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات و عمومية

 مقاوالت عن 69305 برقم 20190327 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد اسامة محمد -  67

 هللا عبد صالح عمرو/  المؤجر   شعراوى هدى ش 8 رقم العقار:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات و عمومية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و تحضير عن 69285 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حمادة مصطفى احمد -  68

 محمد/  المؤجر السويس المالحة الفيروز برج 30 رقم بالعقار 1,2,3 رقم محالت:  بجهة ، الباردة و الساخنة المشروبات تقديم

 الطيب محمود

 معالجة مكتب عن 69188 برقم 20190307 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن صبحى حسن اسالم -  69

 عبدالغنى محمود انشراح/ المؤجر صبرى حارة ضرار شارع 5:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه وتوريدات مياه

 تجارة عن 69227 برقم 20190312 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل ابراهيم جويد الرومانى -  70

 الصحراوى االسماعيليه السويس بطريق الصناعيه بالمنطقه الكائن 6 رقم محل:  بجهة ، سيارات اكسسوارات

 حظيره عن 69205 برقم 20190311 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قلد بخيت جبرائيل سهير -  71

 بولس جاد صديق/المؤجر جنيفه:  بجهة ، المواشي وتسمين وحلب لتربيه

 عمومية مقاوالت عن 69260 برقم 20190319 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد سعد سالمة عطوة -  72

 احمد حامد اسامة/  المؤجر    السويس فيصل 1 السالم 29 بشارع 98 رقم بالعقار محل:  بجهة ،

 عن 69311 برقم 20190328 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى احمد القاسم ابو الرحمن عبد -  73

 حسن العال عبد على/ المؤجر    التحرير شارع 29 رقم بالعقار االرضى بالدور 1 رقم محل:  بجهة ، عجين من حلوى

 عن 69320 برقم 20190331 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سويلم محجوب الفتاح عبد احمد اسالم -  74

/ المؤجر  شل مساكن امام السالم ارض االيمان شارع 21 رقم بالعقار 6 رقم محل:  بجهة ، السيارات فرامل فتيل تغير و بيع

 العظيم عبد رفعت مصطفى

 كوافير عن 69164 برقم 20190304 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار السباعي حسن ابراهيم -  75

 لسباعيا حسن فاطمه/المؤجر الجديده عبده احمد كفر 155 شارع:  بجهة ، رجالي

 ، خردوات عن 69176 برقم 20190306 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مرسي محمد غاده -  76

 حسن خضاري ورثه/المؤجر هالل ومدرسه عرابي احمد شارع 77:  بجهة

 ، حلويات بيع كشك عن 69296 برقم 20190326 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنيمى محمد نادية -  77

 التوفيقية ب23 عمارة بجوار خشبى كشك:  بجهة

 ماركت سوبر عن 69282 برقم 20190324 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس احمد محمود ياسر -  78

 احمد الناصر عبد/  المؤجر السويس االربعين الجراح بن شارع من النصر شارع 39 رقم بالعقار محل:  بجهة ،

 لتقديم كافتيريا عن 69230 برقم 20190313 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمد على محمود -  79

 التوحيد مسجد بجوار الماسورة شارع 5 رققم بالعقار محل:  بجهة ، والباردة الساخنة المشروبات

 ، رياضى جيم عن 69238 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم شبل فتحى ناديه -  80

 سعيد وليم هانى/  المؤجر  السويس فيصل الحرفين تقسيم الشيمى محمد الشهيد شارع 12 رقم بالعقار 4 رقم محل:  بجهة

 تجميل مركز عن 69147 برقم 20190303 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد كمال السيد سميه -  81

 حسن الزهراء فاطمة/ المؤجر     1 السالم 278 رقم قطعة 20 رقم حوض:  بجهة ، للعرائس

 حظيرة عن 65217 برقم 20190303 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفيق الوهاب عبد توفيق اشرف -  82

 والده/ المؤجر       ملكة ام كوبرى امام  ثان فص اول قسم 11 نمرة الترعة شرق بحوض 389 رقم قطعة:  بجهة ، مواشى

 تجاره عن 69202 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين رمضان محمود احمد -  83

 عواد علي الاله عبد/المؤجر حسن علي منشيه:  بجهة ، خرده

 ، هدايا عن 69203 برقم 20190311 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد عبدالوهاب احمد -  84

 الدين ناصر راوي/المؤجر شوقي احمد شارع 15 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حظيرة عن 69255 برقم 20190318 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مندور فتوح جمال ابرهيم -  85

 الغربى الترعة من متفرع الفار جبالية بشارع الكائن:  بجهة ، مواشى

 تجهيز و بيع عن 69256 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد احمد جمال -  86

 1 السالم عفان بن عثمان ش 38 رقم بالعقار االلرضى بالدور محل:  بجهة ، ماكوالت

 ستائر بيع عن 69298 برقم 20190326 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راضى الغفار عبد نبيه اسالم -  87

 مصطفى ابراهيم مصطفى/  المؤجر المدائن زهرة ببرج النيل شارع 102 رقم عقار:  بجهة ،

 مكتب عن 69271 برقم 20190320 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسونه فرج صالح احمد -  88

 شارع 182 رقم العقار:  بجهة ،( 6 والمجموعه 36 الفقره من 19 رقم المجموعه عدا فيما)التصدير وعموم جمركيه خدمات

 احمد محمد كريمه/ المؤجره السويس قناه هيئه جمعيه ارض الدرس حوض

 تجارة عن 62512 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد عبدالعزيز عمرو -  89

 على محمد على حسن/ المؤجر القديمه االلبان عبدالمعز شارع 58:  بجهة ، تدويرها واعادة الخردة

 تجارة عن 62512 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد عبدالعزيز عمرو -  90

 حسن محمد على ملك أ16 الصفوه ابراج شارع:  بجهة ، تدويرها واعادة الخردة

 تحضير عن 69145 برقم 20190303 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد على عبدهللا على احمد -  91

 احمد سيد حسين المؤجر  مصر بنك شارع ا 59:  بجهة ، والماكوالت والبارده الساخنه المشروبات وتقديم

 عالفة و بقالة عن 69286 برقم 20190324 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمة سالمان عيد خالد -  92

 سلمان عيد الرحمن عبد/  المؤجر السويس الجناين سيال ابو عرابى ابو ش:  بجهة ، قطاعى

 مستلزمات عن 69219 برقم 20190312 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف علي عبدالحميد محمد -  93

 محمد علي السيد/المؤجر النيل شارع 76 رقم العقار:  بجهة ، طبيه اجهزه وصيانه طبيه واجهزه

 عن 69231 برقم 20190313 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود محمد الرحمن عبد جالل مروة -  94

 شارع أ208 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ،( الالزمة التراخيص على الحصول بعد و االنترنت عدا فيما) ستيشن بالى العاب

 بكر ابو محمد يوسف/  المؤجر    السويس فيصل 1 بالصالم الراشدين

 عن 69149 برقم 20190303 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان داود سليمان طلعت اميره -  95

 اسماعيل احمد اسماعيل/ المؤجر واسوان الدين صالح تقاطع 12 رقم عقار 5 رقم محل:  بجهة ، حريمي اكسسوار

 مطعم عن 69258 برقم 20190318 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان احمد مصطفى محمد مى -  96

 لوسيندا بمنتجع فلوريوم جراندى بمول االرضى دوربال محل:  بجهة ، واى تيك الجاهزة اللوجبات وتقديم وتجهيز لتحضير

 محمد خالد/ المؤجر    سابقا بيتش مون االستاد خلف الجديد السويس بكورنيش

 و فول مطعم عن 69269 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جامع حسن مسعد محمد -  97

 حسن مسعد حسن/  المؤجر  السويس الجناين الروس ابو محمد ش 9:  بجهة ، طعمية

 تحضير عن 69197 برقم 20190310 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد امين حسن محمد -  98

 مصطفى خالد/ المؤجر    1 السالم العزيز عبد بن عمر شارع 54:  بجهة ، والباردة الساخنة المشروبات وتقديم

 69247 برقم 20190317 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سراج محمد دندراوى شلبى محمد مروة -  99

 شارع 206 رقم عقار اول دور شقة:  بجهة ، بالداخل عماله توريد و(   االنترنت عدا ما) عموميه توريدات و عموميه مقاوالت عن

 الصغير السالم عبد محمد/  المؤجر  الدرس حوض الحرية

 مقاوالت عن 69281 برقم 20190324 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود جابر حسين مصطفى -  100

 محمود جابر حسين/ المؤجر السويس الجناين الرجولة منشية:  بجهة ، عمومية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 صالون عن 69229 برقم 20190313 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد سعيد صباح -  101

 عطيه السيد محمد/ المؤجر عبادالرحمن ابراج ناصر شارع 5 رقم بالعقار محل:  بجهة ، حريمى

 ، صيدلية عن 69244 برقم 20190314 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى الدكتور صيدلية -  102

 الصباح المختار حى بعض على مفتوحين 52؛51 رقم محلين:  بجهة

 عن 69151 برقم 20190303 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موافى الشحات محمد سعيد احمد -  103

 والخرسانيه المعدنيه بالهياكل الخاصه واالصالحات البحريه االشغال فو العموميه والمقاوالت االنترنت دون العموميه التوريدات

 ناديه المؤجر القلزم تل صادق حسن شارع 19 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، اللوجستيه االعمال وجميع والبواخر باالرصفه الخاصه

 السيد عبدهللا

 تجاره عن 69154 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي السيد رزق محمد -  104

 رفاعي محمد مححمد احمد/المؤجر لحرفيينا 29:  بجهة ، وقطاعي جمله الغذائيه المواد

 خدمات عن 69261 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين ابراهيم حسين صباح -  105

 العزيز عبد على/  المؤجر السويس الجناين عارف ابو جبالية المحور شارع:  بجهة ، محمول

 ، صيدلية عن 69244 برقم 20190314 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى الدكتور صيدلية -  106

 الصباح المختار حى بعض على مفتوحين 52؛51 رقم محلين:  بجهة

 عن 69270 برقم 20190320 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمارة محمود احمد مصطفى -  107

 السويس االربعين الجيش شارع 10 رقم العقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) بترولية خدمات و عمومية توريدات و عمومية مقاوالت

 محمد فرج محمد/  المؤجر

:  بجهة ، حلوى عن 61866 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن على سيد -  108

 خطاب محمد سيد/  المؤجر رياض بشارع 3/ 1 رقم محل

:  بجهة ، حلوى عن 61866 برقم 20190320 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن على سيد -  109

 الحسينى امين بشارع المحافظة محالت 1 رقم محل

 عن 69309 برقم 20190328 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسنى السيد على محفوظ محمد -  110

/ المؤجر   ناصر شارع الفندقية المدرسة امام الحديد السكة شارع 1 رقم بالعقار محل:  بجهة ، غيار وقطع الموتوسيكالت تجارة

 على العال ابو على

 مركز عن 69237 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنى ابوالفتوح محمد حنان -  111

 غريب سيد محمد وليد/ المؤجر    المالحة  علوى االول الدور زمزم ببرج 101 رقم بالعقار:  بجهة ، للنساء بدنية لياقة

 سفر عن 52477 برقم 20190318 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين حفنى محمد عادل -  112

 والده/ المؤجر     شارل كفر ماهر شارع 51رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالداخل ورحالت

 عن 69233 برقم 20190313 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم متولى ابراهيم محمد -  113

 عبدالخالق متولى عبدالخالق/ المؤجر جنيفه:  بجهة ، المواشى وحلب وتسمين لتربية حظيرة

 بيع عن 69148 برقم 20190303 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغلى عطيه الستار عبد سيد -  114

 احمد احمد مجدى/المؤجر    المعمل عرب ماسورة شارع 18 عقار 2 رقم محل:  بجهة ، خردة

 عن 69161 برقم 20190304 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصادق عبد عبدالصادق يحيي وليد -  115

 احمد زيد ابو جالل/المؤجر 152 النيل شارع 2 رقم العقار:  بجهة ، المصاعد وصيانه وتركيب عموميه مقاوالت مكتب

 عن 69168 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منسى الحميد عبد حسن امينة -  116

 عثمان حسن محمد/ المؤجر     الشونة بميدان 1.2 بابين ذو دكانتين:  بجهة ، والباردة الساخنة المشروبات لتقديم كافتيريا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 69251 برقم 20190318 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد عبدالرحمن مجدى احمد -  117

 والده/ المؤجر الغريب نادى بجوار 56 رقم العقار:  بجهة ، بتروليه وخدمات وبحريه صناعيه توريدات

 مكتب عن 69180 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على فاروق محمود -  118

 ابراهيم  حسن محمد/ المؤجر ناصر شارع 8 برج الرابع بالدور شقه:  بجهة ، جمركيه خدمات

 سفر عن 52477 برقم 20190318 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين حفنى محمد عادل -  119

 والده المؤجر ماهر شارع شارل كفر 49:  بجهة ، بالداخل ورحالت

 69265 برقم 20190319 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجيرى قناوى المنعم عبد الموجود عبد -  120

 تابع السخنه العين ا ساندبيتش 2 نموذج 24 رقم بالعقار محل ا ساندبيتش قرية بسور محل:  بجهة ، فاكهه و خضروات تجارة عن

 التعاونى لالسكان منف جمعية

 69273 برقم 20190320 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليوه ابو مبروك الخالق عبد ابراهيم -  121

 عبد الناصر عبد/  المؤجر  السويس فيصل 1 السالم ب 60 قطعة 97 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات عن

 مبروك الخالق

 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محسن عراقى الحميد عبد الدين عالء هللا منه -  122

 الدين عالء/ المؤجر  االصغرى الصناعية المنطقة لسيارات الغالى مركز بجوار:  بجهة ، سيارات غيار قطع توريد عن 69314

 فرغلى طاهر

 ، بقالة عن 69300 برقم 20190327 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود مصطفى احمد سيد -  123

 اسماعيل المولى عبد محمد/  المؤجر    يكن عدلى ش 47 رقم عقار 4 رقم محل:  بجهة

 توزيع عن 69182 برقم 20190307 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رسالن ابوالوفا مختار محمود -  124

 محمد عرابى احمد/ المؤجر المعمل عرب عرابى احمد شارع 323 رقم بالعقار ارضى دور شقه:  بجهة ، غازيه مياه

 ، حداده ورشه عن 69210 برقم 20190311 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي جابر محمود جابر -  125

 علي جابر محمود/المؤجر الصحراوي االسماعيليه السويس طريق سيال ابو شارع:  بجهة

 عن 69267 برقم 20190319 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد محمد المجيد عبد محمود -  126

 الرماوى/  المؤجر  السويس الجناين شندورة:  بجهة ، عمومية مقاوالت مكتب

 مشغل عن 69163 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد هالل السعيد محمد -  127

 والده/المؤجر عارف ابو جباليه منصور محمد شارع 5 رقم عقار:  بجهة ، جاهزه مالبس

 غيار قطع بيع عن 69183 برقم 20190307 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  همام عمر محمد احمد -  128

 الرجوله منشيه على ابراهي شارع 3 رقم عقار:  بجهة ، المياه وفالتر التكيف

 و مقاوالت عن 69294 برقم 20190326 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى هالل على خالد -  129

 طه عطيه خالد/  المؤجر السويس المالحة حافظ محمد تقسيم 7:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات

 خدمات عن 69316 برقم 20190331 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غريب نصر فهيم خالد -  130

 والدة/  المؤجر  العزيز عبد بن عمر شارع 31 رقم العقار:  بجهة ،( انترنت بدون) كومبيوتر

 عن 69146 برقم 20190303 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد احمد محمد جمال احمد -  131

 محمد كريم/ المؤجر   1 السالم 63 رقم ا 55 ارض:  بجهة ، جملة غذائية مواد تجارة

 مقاوال عن 69283 برقم 20190324 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو محمود الدين نصر -  132

 ابراهيم الدين حسام/  المؤجر السويس الجناين الفار جبالية البحر ش:  بجهة ، دهانات اعمال

 تسمين عن 49531 برقم 20190313 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدى احمد السيد حماده -  133

 المفارق كبريت النوبيين حوض الكبيرة الترعه شارع:  بجهة ، وااللبان المواشى وتربية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تسمين عن 49531 برقم 20190313 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المهدى احمد السيد حماده -  134

 الطالب ملك المفارق كبريت زرزارة القناة شارع 2 رقم محل:  بجهة ، وااللبان المواشى وتربية

 احذية بيع عن 69245 برقم 20190314 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد السيد سامى سمر -  135

 شعبان مفيد/  المؤجر    الشهداء شارع من متفرع ابراهيم حافظ ش 13 رقم بالعقار رقم محل:  بجهة ، شنط و

 عن 69289 برقم 20190324 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز محمد عبدالمبدي احمد -  136

 الغوري شارع 9 رقم العقار:  بجهة ، وبارده ساخنه مشروبات وتقديم تحضير

 تجارة عن 69225 برقم 20190312 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد سلمى نورهان -  137

 دردير مصطفى نصر/ المؤجر الجيش شارع 330 رقم العقار:  بجهة ، غذائيه مواد

 عن 69234 برقم 20190313 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليم عبد الفتاح عبد حسن هدى -  138

 الفتاح عبد حسن نعمة/ المؤجر    رشيد حارة مظلوم شارع 5رقم بالعقار محل:  بجهة ، اخشاب تجارة

 تجارة عن 69152 برقم 20190303 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح احمد فهمى منى -  139

 عبدالفتاح احمد فهمى/ المؤجر العمده الجيش شارع 13 رقم بالعقار االول بالدور شقه:  بجهة ، الغذائيه المواد وتوزيع

 عن 69159 برقم 20190304 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الفتاح عبد طارق محمد -  140

 عبد طارق/ المؤجر      عثمان سعيد جراج ناصر طريق 55 رقم بالعقار االرضى بالدور محل:  بجهة ، عمومية مقاوالت مكتب

 الفتاح

 مكتب نع 69201 برقم 20190311 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواد سالمه محمد سالمه -  141

 محمد حامد اسامه/المؤجر السويس فيصل ب 29 بقطعه 1 السالم 89 رقم عقار:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 69249 برقم 20190317 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان على حسين مصطفى احمد -  142

 الحكيم عبد محمد رضا/  المؤجر   2السالم نافع ابراهيم شارع 5 رقم بالعقار 4 رقم محل:  بجهة ، ماكوالت مطعم

 تجارة عن 69162 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضرى حسين صابر يوسف -  143

 عبدالعال معوض محمد/ المؤجر 2السالم للبترول النصر شارع 44 حوض 2 رقم بالعقار محل:  بجهة ، وطيور دوجن

 صيانه عن 69208 برقم 20190311 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سيد محمد محمود -  144

 الغوري شارع 49 رقم بالعقار محل:  بجهة ، طلمبات

 نقل مكتب عن 69172 برقم 20190306 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازي احمد غريب عبدهللا -  145

 عبدالحميد حمدي/المؤجر نافع ابراهيم خلف 2 السالم مول دريم بمول 37 رقم محل:  بجهة ، جمركيه وخدمات وتوريد

 توريد عن 69291 برقم 20190325 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مانولى جرجس ايهاب هانى -  146

 هللا حماية رفعت/  المؤجر السويس االربعين كامل مصطفى شارع من مرقص ش 25 رقم بالعقار محل:  بجهة ، غذائية مواد

 نقل مكتب عن 69313 برقم 20190328 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار محمود فرج محمد -  147

 عطا حارة-الوكيل مصطفى شارع 3:  بجهة ، لوجيستيه وخدمات جمركيه وخدمات بالسيارات

 مقاوالت عن 69284 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سعيد خليل حسن -  148

 عبد بن عمر شارع من متفرع بغدادى الجواد عبد شارع 5 رقم بالعقار محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات و عموميه

 جابر ناهد/  المؤجر العزيز

 مشويات عن 69214 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمود ابرهيم هاني -  149

 محمود مهران محمد مهران/المؤجر الزراير 152 شارع 1 رقم العقار:  بجهة ،

 كوافير عن 69236 برقم 20190313 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد الدين جمال نعمة -  150

 ربيع حسن اسماء/ المؤجر 2 السالم الناصر عبد جمال شارع 9 رقم العقار:  بجهة ، حريمى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مالبس مخزن عن 65153 برقم 20190303 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد طه رشدى محمد -  151

 عرابى احمد شارع 14 رقم العقار:  بجهة ،

 مالبس مخزن عن 65153 برقم 20190303 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد طه رشدى محمد -  152

 احمد طه رشدي/المؤجر جليدان كفر علي حسن شارع 10 رقم بالعقار ارضي بالدور شقه:  بجهة ،

 وتجارة بيع عن 69242 برقم 20190314 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمعان خليل ابراهيم مالك -  153

 محمد عالء عاطف المؤجر   السويس االربعين 1 رقم محل الجيش ش 86:  بجهة ، ذهبية مصوغات

 وتجارة بيع عن 69242 برقم 20190314 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمعان خليل ابراهيم مالك -  154

 محمد عالء عاطف المؤجر   السويس االربعين 1 رقم محل الجيش ش 86:  بجهة ، ذهبية مصوغات

 مالبس مخزن عن 65153 برقم 20190303 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد طه رشدى محمد -  155

 احمد طه رشدى/ المؤجر عرابى احمد شارع:  بجهة ،

 عن 69158 برقم 20190304 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار عبدالقادر علي عبدالرحمن -  156

 محمد سليمان فرج/المؤجر ترك ابو شارع 25 رقم بالعقار ارضي دور شقه:  بجهة ، بالدداخل نقل خدمات مكتب

 تليفون خدمات عن 69175 برقم 20190306 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امبابى جوده سمير -  157

 مهران محمد محمد/ المؤجر ممدوح شارع 6 رقم عقار 1 رقم محل:  بجهة ، محمول

 و كاوتش عن 69189 برقم 20190307 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر جبريل محمد -  158

 والده/ المؤجر اللكويت حى كامل شارع 1 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بطاريات

 خدمات عن 69272 برقم 20190320 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم السيد فتحى ياسر -  159

 السيد فتحى اسماء/ المؤجر عامر قرية شارع 144 رقم العقار:  بجهة ، السفن وبناء بحريه واشغال بتروليه

 69250 برقم 20190317 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الواحد عبد اللطيف عبد الواحد عبد هند -  160

 الحى سليم كفر الشرقية الشركة مساكن عزوز شارع 3 رقم عقار:  بجهة ، الغير بالسيارات نقل و لوجيستية خدمات مكتب عن

 تجارة عن 69321 برقم 20190331 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمد عادل محمد -  161

 احمد معلة منى/ المؤجر المجتمع تنمية جمعية بجوار جنيفة:  بجهة ، كهربائية ادوات

 تقديم عن 69279 برقم 20190321 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالحميد رمضان اسالم -  162

 بكورنيش لوسيندا بمنتجع فلوريم جراند بمول االرضى بالدور 12 رقم محل:  بجهة ، الحلويات و الباردة و الساخنة المشروبات

 السويس الجديد السويس

 عن 69287 برقم 20190324 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد المنعم عبد محمود ايمان -  163

 محمود حسين محمد/  المؤجر السويس فيصل السالم شباب بمركز االحمر البحر التعاونيات شارع 4 رقم بالعقار:  بجهة ، عطارة

 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد احمد الرحمن عبد محمود محمد -  164

 عابدين شارع 20 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات و مراقبة كاميرات تجارة عن 69288

 الفتاح عبد الرازق عبد سيد/  المؤجر  السويس زرب

 سوبر عن 28592 برقم 20190312 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالفتاح ربيع ممدوح -  165

 ابراهيم محمد علي احمد/المؤجر عرابي احمد شارع 2 رقم عقار:  بجهة ، ماركت

 سوبر عن 28592 برقم 20190312 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالفتاح ربيع ممدوح -  166

 فيصل لحي التابع بميدان التجاري مني بسوق 4 رقم محل:  بجهة ، ماركت

 تجارة عن 69228 برقم 20190313 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى غنيم محمد محمود -  167

 فاروق/ المؤجر 2السالم المعز مسجد بجوار 42 رقم قطعه:  بجهة ، حريمى واكسسوارات التجميل ومستحضرات العطور

 عبدالقادر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بيع عن 69241 برقم 20190314 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبراوى محمد فوزى نبيل -  168

 محمد عطية محمد/  المؤجر   السويس زرب 1 رقم محل عابدين شارع 25:  بجهة ، كوافير لوازم و تجميل مستحضرات

 تجاره عن 69143 برقم 20190303 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد مرسى محمد عمرو -  169

 مرسى محمد رمضان المؤجر الحسينى امين شارع 52 رقم العقار:  بجهة ، البتروليه والخدمات والشحوم الزيوت

 مقاوالت عن 69185 برقم 20190307 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعيدى السيد عبدهللا صباح -  170

 محمود مصطفى محمد محمد/ المؤجر     العز ابو كفر المنتزه شارع 15 رقم العقار:  بجهة ، عمومية

 اتمخلف عن 69190 برقم 20190307 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد متولى عصام محمد -  171

 فكرى باهلل المعتز/ المؤجر    البحر شالرع 5 رقم محل:  بجهة ، سفن

 بيع عن 69241 برقم 20190314 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبراوى محمد فوزى نبيل -  172

 محمد عطية محمد/  المؤجر   السويس زرب 1 رقم محل عابدين شارع 25:  بجهة ، كوافير لوازم و تجميل مستحضرات

 افرنجى منجد عن 69293 برقم 20190326 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على جابر محمد -  173

 محمود على قاسم عالء/  المؤجر صدقى شارع 1 رقم محل:  بجهة ،

 عن 69302 برقم 20190327 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشيد محمد على حسين على رانا -  174

 على حسين على/  المؤجر ناصر شارع 125 رقم بالعقار 27 محل:  بجهة ، خردوات و مكتبة

 و اعداد عن 69303 برقم 20190327 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل ابراهيم على ابراهيم -  175

 سيد محمد سيد/  المؤجر   المالحة المحروسة 17 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، الماكوالت وتجهيز تقديم

 ورشة عن 69310 برقم 20190328 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمان غريب عادل محمد -  176

 النموذجى الثقافى النادى/ المؤجر  ابوعارف شارع 1 رقم العقار:  بجهة ، اركت

:  بجهة ، بقالة عن 69275 برقم 20190321 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مليك سعيد حبيب نزية -  177

 الطالب ملك   السويس االربعين النجار بكفر الوكيل مصطفى شارع منى عطا حاره 2 رقم العقار

 ترزى عن 69144 برقم 20190303 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حزين عبدالمعطى جابر شاديه -  178

 سليم احمد حسن المؤجر البديوى من متفرع فؤاد كفر المنصوره بشارع محل:  بجهة ، حريمى

 قطع بيع عن 69157 برقم 20190304 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين فرغلى طاهر اسالم -  179

 والده/ المؤجر االسماعيليه السويس طريق الصناعيه بالمدينه 5142 رقم بقطعه 1 رقم محل:  بجهة ، سيارات غيار

 صيانه عن 69195 برقم 20190310 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم محمد زكي محمد احمد -  180

 لجمعيه التابعه 127 حوض 141 رقم بقطعه بعض علي مفتوحين محالت 3 عدد:  بجهة ، السيارات غيار قطع وتوريد سيارات

 الرحيم عبد الرحيم عبد علي/المؤجر 2 السالم منفي

 بقاله عن 69204 برقم 20190311 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالمبدي ابراهيم محمد -  181

 علي مصطفي ياسمين/المؤجره الكويت حي فرغلي بشارع محل:  بجهة ،

 عن 69207 برقم 20190311 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور مليجي محمد السيد اميره -  182

 محمد السيد عماد/المؤجر النور مدينه 62 عماره 71 رقم محل:  بجهة ، حريمي كوافير

 عن 69187 برقم 20190307 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده الغنيمى ابراهيم فتحى رضوى -  183

 محمد ذكى فؤاد/ المؤجر والكورنيش االستاد سور الكورنيش شارع 2 رقم العقار:  بجهة ، جمركى تخليص

 تجارة عن 69170 برقم 20190305 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جعفر عبدالقوى طارق محمود -  184

 من ىالجنينه حارة 3 رقم بالعقار محل:  بجهة ،( االنترنت ماعدا)عموميه وتوريدات تجاريه وتوكيالت غذائيه مواد وبيع وتوزيع

 محمد محمد محمود/ المؤجر يكن عدلى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ورشة عن 69169 برقم 20190305 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق الدين كمال رؤف سماح -  185

 جميل محد سامح/ المؤجر الصحراوى االسماعيليه طريق الرئيسى المعاهدة ش:  بجهة ، سيارات صيانة

 تجارة عن 69257 برقم 20190318 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو هللا خلف بدوى صالح -  186

 الطالب ملك   1 السالم 225 حوض ا2336 رقم قطعة:  بجهة ، الكهربائية االدوات

 مشويات عن 69253 برقم 20190318 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود امين محمد نيفين -  187

 هللا فرج هشام/  المؤجر         1 السالم عفان بن عثمان شارع ا45 رقم بالعقار محل:  بجهة ، اسماك

 مقاوالت عن 69292 برقم 20190325 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد اللطيف عبد فرج هانى -  188

 عبد محمد طاهر ياسر/ المؤجر  بدر حلمى احمد ميدان شارع 55 رقم العقار:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات و عمومية

 العال

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عن ، 69299 برقم 20190326 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  هكافي  ،  شركة   وشركاه محمد كمال عادل كمال -  1

 الرياضى االستاد سور محالت من 49 رقم مركز:  بجهة ، كافيه

 ،قيدت 52000.000   مالها ،رأس  قطاعى والهدايا الخليلى خان منتجات تجارة  ،  شركة   الكنتيرى محمد محمد سعيد ورثة -  2

 عباس ملك شعراوى هدى شارع 23:  بجهة ، قطاعى والهدايا الخليلى خان منتجات تجارة عن ، 69295 برقم 20190326 فى

 حامد عبدالحميد

 69232 برقم 20190313 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  المالبس تجارة  ،  شركة   وشركاه رجب خميس محمد -  3

 الشهداء شارع 28 رقم بالعقار محل:  بجهة ، المالبس تجارة عن ،

 وبناء واصالح البحريه واالشغال العموميه والتوريدات العموميه المقاوالت  ،  شركة   وشريكه عطوة عبدالغنى صابر احمد -  4

 العموميه المقاوالت عن ، 69304 برقم 20190327 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس  الصناعيه والخدمات السفن

 الدرويش شارع سالمه اوالد منشية:  بجهة ، الصناعيه والخدمات السفن وبناء واصالح البحريه واالشغال العموميه والتوريدات

 127 عمارة

 برقم 20190311 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  الى نصف بلدى مخبز  ،  شركة   عبدالمهدى حسن على ورثة -  5

 عبدالمهدى حسن على/ بملك العمده ريةق-الملح وابور بجوار:  بجهة ، الى نصف بلدى مخبز عن ، 69206

 المقاوالت اعمال وجميع ومقاوالت ولحام وهندسيه البترول لشركات بتروليه خدمات  ،  شركة   وشركاة عامر محمد احمد -  6

 عن ، 69307 برقم 20190327 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  البترول وخدمات النظافة واعمال والعموميه المعدنيه

 وخدمات النظافة واعمال والعموميه المعدنيه المقاوالت اعمال وجميع ومقاوالت ولحام وهندسيه البترول لشركات بتروليه خدمات

 الكبانون شارع 412:  بجهة ، البترول

 برقم 20190312 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  غذائيه مواد تجارة  ،  شركة   وشريكه احمد عمر محمود فرج -  7

 الدرس حوض -الترمزى شارع 284:  بجهة ، غذائيه مواد تجارة عن ، 69221

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس(  االنترنت دون) العامه التوريدات  ،  شركة   وشريكه محمود عبدالوهاب محمد -  8

 فيصل ناصر طريق الروضه اجابر 32 رقم محل:  بجهة ،( االنترنت دون) العامه التوريدات عن ، 69266 برقم 20190319

 السويس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الرتراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما) بشريه موارد تنمية  ،  شركة   وشركائها منصور عبدهللا محمد ايه -  9

 وبعد االنترنت عدا فيما) بشريه موارد تنمية عن ، 69309 برقم 20190331 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس(  الالزمه

 بالكبانون االماراتيه المنحه-خليفه الشيخ مدينة:  بجهة ،( الالزمه الرتراخيص على الحصول

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   25292:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد الفتاح عبد محمد   - 1

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   66527:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رشيد عوده محمد رشيد   - 2

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   63393:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين حسن السيد محمد   - 3

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   60644:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنا توفيق كرم جيهان   - 4

 التجارة العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   68589:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فرج السمان السيد غريب   - 5

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   59935:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد السيد صباح   - 6

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   57343:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار هنداوى ابراهيم ابراهيم   - 7

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   63312:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مجلى على عبدالباسط هند   - 8

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   67279:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عليوة كمال سهام   - 9

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   65074:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل البدرى ناصر   - 10

 التجارة العتزاله شطب

 تم   20190305 تاريخ وفى ،   51512:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشافعى محمد ابراهيم على ابراهيم   - 11

 التجارة العتزال شطب  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20190305 تاريخ وفى ،   66876:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جمعه محمد حسين فاطمه   - 12

 التجاره العتزاله شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   42075:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مسعد السيد غريب   - 13

 عنه الستغناء

  السجل شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   57459:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دسوقى عطيه محمد راويه   - 14

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   45352:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غنيم الضوي مختار   - 15

 التجارة العتزال شطب

 شطب/محو تم   20190306 ريختا وفى ،   64476:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بسطوروس امين سامى رامى   - 16

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   68308:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود عباس محمد احمد   - 17

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   66529:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كاسب حسن جمعه صالح   - 18

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   68054:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد ابراهيم الدين محى اسالم   - 19

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   47962:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحليم عبدالفتاح شوقية   - 20

 عنه لالستغناء شطب

  السجل شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   47962:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحليم عبدالفتاح شوقية   - 21

 عنه لالستغناء شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   18931:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حسين كامل   - 22
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 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   40996:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض السيد منصور محمد   - 102

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   31548:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد على الفتاح عبد عصام   - 103

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   68109:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد ذكى محمد ايمان   - 104

 التجارة العتزالها شطب

 تم   20190327 تاريخ وفى ،   59903:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمدرك ابراهيم ابوالفتوح ثناء   - 105

 التجارة العتزالها شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190328 تاريخ وفى ،   57712:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض عبدهللا منصور غريب رضا   - 106

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   63383:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا حسن عبدهللا سيده   - 107

 التجارة العتزالها شطب

 شطب/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   61310:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبداللطيف محمود هناء   - 108

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   53326:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا محمد محمد عزيزه   - 109

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   67701:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بيومى عبدالنعيم خالد احمد   - 110

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190331 تاريخ وفى ،   59726:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمسيح فرج نظير اشرف   - 111

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 تم   20190331 تاريخ وفى ،   64957:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل الدين كمال محمود رمضان   - 112

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190331 تاريخ وفى ،   54157:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم العزيز عبد عاطف مؤمن   - 113

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190331 تاريخ وفى ،   56501:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد عبدالعاطى عبدالمحسن عبدالحكيم   - 114

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  65971 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد محسن هشام محمود -  1

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

،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  62648 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى محمد نصر خليل نصر -  2

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 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  20190303 ، تاريخ وفي  65153 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد طه رشدى محمد -  3

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190303 ، تاريخ وفي  51782 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خلف ابراهيم سعد فاطمه -  4

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  65217 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  توفيق عبدالوهاب توفيق اشرف -  5

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  61579 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على يوسف وحيد احمد -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  45625 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمود عكاشه اسامه -  7

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  65217 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  توفيق الوهاب عبد توفيق اشرف -  8

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  47195 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال محمد عبدالناصر محمود -  9

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  41254 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد السيد السيد محمد -  10

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  69170 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جعفر عبدالقوى طارق محمود -  11

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

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  68632 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود الضمراني احمد عبدالنبي -  12

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  39546 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  واالستيراد للتصدير خالف حماده مكتب -  13

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

 ، تاريخ وفي  39546 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعارض تنظيم و والتصدير لالستيراد خالف حماده مكتب -  14

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190310

،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  39546 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خالف السيد مصطفى محمد -  15

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190310 ، تاريخ وفي  67787 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بكرى احمد محمد محمد -  16

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  64140 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين الشربينى محمود -  17

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  69218 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي طه حامد صابر -  18

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  68908 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد طاهر محمود حسام -  19

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  69240 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاشم عبداللطيف حسن ايمان -  20

  جنيه  2000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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  20190313 ، تاريخ وفي  59433 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد السيد سعيد محمد عصام -  21

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190313 ، تاريخ وفي  30847 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هالل ابو محمد حسانين احمد -  22

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190314 ، تاريخ وفي  48862 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد  شحات عبدالرؤف شريف -  23

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

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  66239 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه محمد الشحات محمد رضا -  24

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

،  المال رأس تعديل تم  20190317 ، تاريخ وفي  56791 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالمنطلب هالل اشرف -  25

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

،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  68744 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج نجم كيرلس/ الدكتور صيدليه -  26

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

،  المال رأس تعديل تم  20190319 ، تاريخ وفي  39446 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهادي عبد محمد فتحي ايمن -  27

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، اريخت وفي  47090 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد تمام رشاد علي -  28

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  37439 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ناجي الرازق عبد رجب -  29

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  37439 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ناجي الرازق عبد رجب -  30

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  68284 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرجان عبدهللا حامد غريب -  31

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  47664 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف احمد امين محمود -  32

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  68975 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي احمد هللا حسب محمد -  33

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  62011 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدالمحسن احمد رحاب -  34

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

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  21716 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى  كامل محمود  الدين عالء -  35

  جنيه  2000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  64405 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد رشاد محمد ربيع محمد محمد -  36

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  47090 مبرق قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد تمام رشاد علي -  37

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  42810 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جورجي راغب كميل اكرام -  38

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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  20190320 ، تاريخ وفي  69255 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مندور فتوح جمال ابرهيم -  39

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  66198 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالبارى محمد عبدالتواب ايمن -  40

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  50415 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مجاهد جوده لطفى هانى -  41

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  68230 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحميد احمد عبدالحميد محمد -  42

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  64844 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الخرده لتجارة الحناوى -  43

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  69046 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد موسي محمد نجاه -  44

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح الالم رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190321 ، تاريخ وفي  69046 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد موسي محمد نجاه -  45

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  32777 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد مصطفى محمد مصطفى -  46

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190324 ، تاريخ وفي  69122 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود على ابراهيم مصطفى -  47

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  54575 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل احمد موسى احمد عصام -  48

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  66438 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم على/ الدكتور صيدلية -  49

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190325 ، تاريخ وفي  55312 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد ابراهيم بدوى -  50

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  69287 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد المنعم عبد محمود ايمان -  51

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  68911 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبداللطيف محمد مصطفى -  52

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ وفي  68755 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العنين ابو المعاطي ابو المجيد عبد سمير -  53

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  68825 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بطرس جوده اسحق جرجس -  54

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190328 ، تاريخ وفي  65652 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل محمد ياسين سيد -  55

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190329 ، تاريخ وفي  63765 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسى محمد محمود سعيد مصطفى -  56

  جنيه  22000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 65217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق عبدالوهاب توفيق اشرف -  1

 المؤجر  ملكه ام كوبرى امام ثانى فص اول قسم 11 نمره الترعه شرق حوض 389 رقم قطعه/  اخر رئيسى افتتح ،:   الـتأشير

 والده

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 69148    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى عطيه الستار عبد سيد -  2

 احمد احمد مجدى/المؤجر    المعمل عرب ماسورة شارع 18 عقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 65217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق الوهاب عبد توفيق اشرف -  3

 والده/ المؤجر       ملكة ام كوبرى امام  ثان فص اول قسم 11 نمرة الترعة شرق بحوض 389 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 69150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حمزه جمال غاده -  4

 الفتوح ابو محمد مصطفي/المؤجر الجديده المالحه شارع 9 رقم بالعقار االول الدور االيمان بمول محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 69152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح احمد فهمى منى -  5

 عبدالفتاح احمد فهمى/ المؤجر العمده الجيش شارع 13 رقم بالعقار االول بالدور شقه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 65153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طه رشدى محمد -  6

 عرابى احمد شارع 14 رقم العقار/ اخر رئيسى افتتاح ،

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 69146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد احمد محمد جمال احمد -  7

 محمد كريم/ المؤجر   1 السالم 63 رقم ا 55 ارض ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 65153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طه رشدى محمد -  8

 عرابى احمد شارع 14 رقم العقار ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 65153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طه رشدى محمد -  9

 احمد طه رشدي/المؤجر جليدان كفر علي حسن شارع 10 رقم بالعقار ارضي بالدور شقه ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 65153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طه رشدى محمد -  10

 احمد طه رشدى/ المؤجر عرابى احمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 69145    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد على عبدهللا على احمد -  11

 احمد سيد حسين المؤجر  مصر بنك شارع ا 59 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 69149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان داود سليمان طلعت اميره -  12

 اسماعيل احمد اسماعيل/ المؤجر واسوان الدين صالح تقاطع 12 رقم عقار 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 69151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى الشحات محمد سعيد احمد -  13

 السيد عبدهللا ناديه المؤجر لزمالق تل صادق حسن شارع 19 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 69143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد مرسى محمد عمرو -  14

 مرسى محمد رمضان المؤجر الحسينى امين شارع 52 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 65153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طه رشدى محمد -  15

 عرابى احمد شارع 14 رقم العقار- ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 69144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حزين عبدالمعطى جابر شاديه -  16

 سليم احمد حسن المؤجر البديوى من متفرع فؤاد كفر المنصوره بشارع محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 69147    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد كمال السيد سميه -  17

 حسن الزهراء فاطمة/ المؤجر     1 السالم 278 رقم قطعة 20 رقم حوض ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصادق عبد عبدالصادق يحيي وليد -  18

 احمد زيد ابو جالل/المؤجر 152 النيل شارع 2 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد احمد سيد المجيد عبد ايمان -  19

 يوسف احمد محمد/ المؤجر    الجديد عبده احمد كفر 155 شارع بعض على مفتوحين 1.2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69159    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد طارق محمد -  20

  الفتاح عبد طارق/ المؤجر      عثمان سعيد جراج ناصر طريق 55 رقم بالعقار االرضى بالدور محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين فرغلى طاهر اسالم -  21

 والده/ المؤجر االسماعيليه السويس طريق الصناعيه بالمدينه 5142 رقم بقطعه 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ثابت ابراهيم شريف -  22

 محمد ابراهيم زينب/ المؤجر      القديم عبده احمد كفر الجوهرى شارع 25 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 59124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال احمد اسماعيل محمد -  23

 احمد محمود فرج/المؤجر شعراوي هدي شارع من متفرع النور ابو شارع 14 رقم بالعقار محل/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فتحى دسوقى فتحى -  24

 السيد السيد محمد/  المؤجر     المالحة المحروسه المغربى ارض الفنار شارع 3 رقم عقار الثالث بالدور 3 رقم شقه ،:   الـتأشير

  على

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتياس فرج الفى ريمون -  25

 فرج الفى اشرف/ المؤجر       الحصرى حارة المنعم عبد عبدهللا شارع تنظيم 3 شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هالل السعيد محمد -  26

 والده/المؤجر عارف ابو جباليه منصور محمد شارع 5 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد جمال عبدالفتاح -  27

 مصطفي احمد عبدالفتاح علي/د/المؤجر 2السالم 14 قطعه 53 حوض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 24286    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، الجيالنى  عبداللطيف  فهمى -  28

 عبداللطيف جمال محمد المؤجر الجديده المالحه الفنار شاع 3 رقم االعقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69158    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدالقادر علي عبدالرحمن -  29

 محمد سليمان فرج/المؤجر ترك ابو شارع 25 رقم بالعقار ارضي دور شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار السباعي حسن ابراهيم -  30

 السباعي حسن فاطمه/المؤجر الجديده عبده احمد كفر 155 شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضرى حسين صابر يوسف -  31

 عبدالعال معوض محمد/ المؤجر 2السالم للبترول النصر شارع 44 حوض 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد توفيق محمد عمر -  32

 والدة/ المؤجر     البراجيلى المسيري عبدالسالم شارع 3 رقم العقار الثالث بالدور5 رقم شقة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي السيد رزق محمد -  33

 رفاعي محمد مححمد احمد/المؤجر الحرفيين 29 ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض حسن الكريم عبد احمد بسنت -  34

 صالح عبده اشرف.  صالح عبده احمد/المؤجر     الدمرداش شارع 5 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 69168    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى الحميد عبد حسن امينة -  35

  عثمان حسن محمد/ المؤجر     الشونة بميدان 1.2 بابين ذو دكانتين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 59937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق يوسف على رشا -  36

  االول التجمع الثانيه المجاوره  التجارى السوق 9 رقم محل  الجديده القاهره/  اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 69169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق الدين كمال رؤف سماح -  37

 جميل محد سامح/ المؤجر الصحراوى االسماعيليه طريق الرئيسى المعاهدة ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 69171    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح محمد احمد علي -  38

 القديمه الصناعيه المنطقه 11 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 69170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر عبدالقوى طارق محمود -  39

 محمد محمد محمود/ المؤجر يكن عدلى من ىالجنينه حارة 3 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 69170    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر عبدالقوى طارق محمود -  40

 حسين حسين ماهر/ المؤجر ابوعارف شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 63736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد عبدالغنى محمد اسراء -  41

 احمد جمال احمد/ المؤجر يوليو 23 شارع 357 رقم بالعقار شقه/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 69176    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مرسي محمد غاده -  42

 حسن خضاري ورثه/المؤجر هالل ومدرسه عرابي احمد شارع 77 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 69177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلخان عبدهللا عبدالمنعم عبدالحليم -  43

 سالم السيد فكري سحر/المؤجره 2 السسالم 207 حوض 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 65270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى أحمد عالء ايمان -  44

 عبدالاله حسن حسنى ناصر/ المؤجر العاص بن عمرو مدرسة بجوار االلبان العاص بن عمرو شارع 3 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 69181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم الدين صالح محمد مجدي -  45

 محمود عادل عماد/ المؤجر بورتوفيق الجيش شارع 34 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 64754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عجمى غريب محمد -  46

 الطيب محمد محمود احمد/ المؤجر 2السالم والفقى أكتوبر 6 تقاطع 164 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 69180    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على فاروق محمود -  47

 ابراهيم  حسن محمد/ المؤجر ناصر شارع 8 برج الرابع بالدور شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 69172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازي احمد غريب عبدهللا -  48

 عبدالحميد حمدي/المؤجر نافع ابراهيم خلف 2 السالم مول دريم بمول 37 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 69174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزين على حسن عبده لطيفه -  49

 حمدى حارة 3 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 68487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق محمود توفيق صفاء -  50

 احمد محمد عبدالناصر/المؤجر ابنود جمعيه امام هاشم السيد باجور محمود شارع 8 رقم بالعقار محل/ تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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 20190306 تاريخ وفي 66633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد حسين عتريس نجدى -  51

 على محمود على/ المؤجر القديمه الصناعيه بالمنطقه الحريرى زكريا شارع 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 69173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد كامل كريم -  52

  2السالم أكتوبر 6 شارع ب 28 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 68231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمد شوقى صابر -  53

 الطالب ملك 1السالم طالب ابى بن على شارع ب 1828 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 57307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد سيد شيماء -  54

 احمد عبدهللا كوثر/ المؤجرة الغريب شعراوى هدى شلرع 19/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تم 20190306 تاريخ وفي 40024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمد ابو كرنفال -سليمان محمد الحمد ابو محمد -  55

 السيد اسالم/المؤجر هالل مدرسه شارع 42 رقم بالعقار محل/تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 40024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والرحالت للسفر ابوالحمد -  56

 السيد اسالم/المؤجر هالل مدرسه شارع 42 رقم بالعقار محل/تعديل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 42075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد السيد غريب -  57

 االربعين كامل محمد شارع 15/االخر الرئيسي المحل الغاء ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 69175    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى جوده سمير -  58

 مهران محمد محمد/ المؤجر ممدوح شارع 6 رقم عقار 1 رقم محل ،

 العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 69178    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه ابو محمد ابراهيم يونس اسحاق -  59

 العال ابو نهال/المؤجره عبده ومحمد التحرير شارع ا 64 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 69179    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محفوظ عثمان عزت محمد -  60

 المركبي سيد اسامه/المؤجر السماح قصر ببرج ماهر احمد/د بشارع 27 رقم بالعقار 1 قم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 69183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام عمر محمد احمد -  61

   الرجوله منشيه على ابراهي شارع 3 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 69190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى عصام محمد -  62

 فكرى باهلل المعتز/ المؤجر    البحر شالرع 5 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 69189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر جبريل محمد -  63

 والده/ المؤجر اللكويت حى كامل شارع 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 69188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صبحى حسن اسالم -  64

 عبدالغنى محمود انشراح/ المؤجر صبرى حارة ضرار شارع 5 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 69150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حمزه جمال غاده -  65

 الفتوح ابو سعد مصطفى المؤجر الجديده المالحه شارع 10 رقم بالعقار االول الدور االيمان بمول محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 69184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين محمد شيماء -  66

 فواز مهران قاضيه/ المؤجر     فوزى محمد برج بجوار الغورى شارع ،:   شيرالـتأ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 69191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حسنين سيد محمد -  67

 السالم عبد حلمى محمد/ المؤجر        الشهداء شارع 28 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 47962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدالفتاح شوقيه -  68

 الطالب ملك         المالحة الرياضية المدينة شارع اليسر برج 13 رقم عقار 1 رقم محل/  الرئيسى المركز تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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 20190307 تاريخ وفي 47962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم عبدالفتاح شوقيه -  69

  2533 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 69187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده الغنيمى ابراهيم فتحى رضوى -  70

 محمد ذكى فؤاد/ المؤجر والكورنيش االستاد سور الكورنيش شارع 2 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 69186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر مصطفى الفتاح عبد على القادر عبد -  71

 الفتاح عبد على المرحوم ورثه/ الؤجر     الجيش شارع 524 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 69185    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى السيد عبدهللا صباح -  72

 محمود مصطفى محمد محمد/ المؤجر     العز ابو كفر المنتزه شارع 15 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 69182    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن ابوالوفا مختار محمود -  73

 محمد عرابى احمد/ المؤجر المعمل عرب عرابى احمد شارع 323 رقم بالعقار ارضى دور شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 69192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد محمد مصطفى -  74

 طه فراج طه/ المؤجر الغريب زقاق ارضى دور 1 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 69197    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد امين حسن محمد -  75

 مصطفى خالد/ المؤجر    1 السالم العزيز عبد بن عمر شارع 54 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 24683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واالستيراد للصتدير  سباق -  76

 عبدالعليم محمود سامى ساامح المؤجر بورتوفيق 5 رقم محل عرفات شارع 1 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 63678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائية المواد لتوريد رمضان محمد -  77

  الدين نور زكى وائل المؤجر الجديد بالكورنيش لوسيندا منتجع  5/  4 محلين/  بالعنوان  اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 63678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جوده رمضان محمد -  78

  الدين نور زكى وائل المؤجر الجديد بالكورنيش لوسيندا منتجع  5/  4 محلين/  بالعنوان  اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 17267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المتولى عاطف -  79

  الصحراوى االسماعيليه طريق الصناعيه المنطقه/  تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 17267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المتولى عاطف -  80

 1996/11/23 فى 3309 برقم المودع  االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 69194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى مهران فتحى رفاعى -  81

 على مسعد احمد/ المؤجر   1 بالسالم رياض محمود بشارع 55 رقم شقةبالعقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 69195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم محمد زكي محمد احمد -  82

 عبد علي/المؤجر 2 السالم منفي لجمعيه التابعه 127 حوض 141 رقم بقطعه بعض علي مفتوحين محالت 3 عدد ،:   الـتأشير

 الرحيم عبد الرحيم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 63678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جوده رمضان محمد -  83

 الدين نور زكى وائل/ المؤجر     الجديد بكورنيش لوسيندا منتجع 4,5 محلين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 63678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جوده رمضان محمد -  84

 هديه عبده محمد/ المؤجر   2السالم الشريف القدس ش أ169 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 69196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين عبدالخالق فتحي اسالم -  85

 االقصر شارع 9 حاليا الشرقي علي محمد شارع 7 في الكائن العقار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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 20190310 تاريخ وفي 61063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك سمعان يعقوب حنا -  86

 هالل امين محمد ابراهيم ورثه المؤجر الوليد بن خالد شارع 4 رقم بالعقار بعض على مفتوحين  2/  1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 69198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي مسلم محمد عبدهللا -  87

  مصطفي محمد سعاد/المؤجر االمل مدينه بجوار المرور شارع 4 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 69183    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام عمر محمد احمد -  88

 الطالب ملك عرابى احمد منشيه على ابراهيم شارع 3 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 69207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور مليجي محمد السيد اميره -  89

 محمد السيد عماد/المؤجر النور مدينه 62 عماره 71 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 69217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بغدادى محمود منى -  90

 الفرز-المحطه شارع 10 رقم بالعقار 10 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 69202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين رمضان محمود احمد -  91

 عواد علي الاله عبد/المؤجر حسن علي منشيه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 47711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالمطلب محمد حلمي -  92

 عبدالرازق محمد محمد/ المؤجر قنديل جمال شارع 233 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 69208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد محمد محمود -  93

  الغوري شارع 49 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 47711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتجاره للنقل الشاذلى حلمى -  94

 عبدالرازق محمد محمد/ المؤجر قنديل جمال شارع 233 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 47711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالسيارات للنقل الشازلى حلمى -  95

 عبدالرازق محمد محمد/ المؤجر قنديل جمال شارع 233 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190311 تاريخ وفي 47711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير واالستيراد بالسيارات للنقل الشازلى حلمى -  96

 عبدالرازق محمد محمد/ المؤجر قنديل جمال شارع 233 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 69209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصيلحي محمد مجدي -  97

 مصطفي سيد محمد سيد/المؤجر الجديده المالحه النوبي برج المحروسه شارع 7 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 69201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد سالمه محمد سالمه -  98

 محمد حامد اسامه/المؤجر السويس فيصل ب 29 بقطعه 1 السالم 89 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 69204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالمبدي ابراهيم محمد -  99

 علي يمصطف ياسمين/المؤجره الكويت حي فرغلي بشارع محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 49062    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالغني محمد ذكي -  100

   التوحيد برج الخضر شارع 22 في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 58084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى طاهر زكيه -  101

 ابوبكر احمد ايالف/ المؤجر 1السالم 295 حوض 2102 رقم العقار ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 69203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد عبدالوهاب احمد -  102

 الدين ناصر راوي/المؤجر شوقي احمد شارع 15 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 68034    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد احمد محمد وليد -  103

  الدرديري ابراهيم طارق/المؤجر يكن عدلي شارع 44 رقم بالعقار الكائن 2 رقم محل/تعديل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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 20190311 تاريخ وفي 69199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغراز يونس السيد مصطفي -  104

 محمد زكريا مروه/المؤجر 2 السالم رياض عبدالمنعم شارع ا 65 رقم بالعقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 47323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضاحي محمد خيري نبيهه -  105

 4739 برقم المودع االخر الرئيسى الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 69214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود ابرهيم هاني -  106

 محمود مهران محمد نمهرا/المؤجر الزراير 152 شارع 1 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 69205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلد بخيت جبرائيل سهير -  107

 بولس جاد صديق/المؤجر جنيفه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 69210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي جابر محمود جابر -  108

 علي جابر محمود/المؤجر الصحراوي االسماعيليه السويس طريق سيال ابو شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 69200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم علي موسي احمد -  109

 الطالب ملك اسوان شارع 6 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 69218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي طه حامد صابر -  110

 المجيد عبد عبدالقادر/المؤجر الزراير والنيل المدارس شارع الساعه برج 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 69219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف علي عبدالحميد محمد -  111

 محمد علي السيد/المؤجر النيل شارع 76 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 69223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليان محمد فؤاد على -  112

 عليان محمد فؤاد صالح/ المؤجر الجديده االلبان السلخانه شارع 637 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 69222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المتولى عاطف المتولى -  113

 الحكيم عبد بكر ابو/  المؤجر       كامل كفر المرزوق ش 13 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 28592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح ربيع ممدوح -  114

 ابراهيم محمد على احمد/ المؤجر عرابى احمد شارع 2 رقم عقار/افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 69224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد عبدالنبى محمود -  115

 الجديد السويس بكورنيش لوسيندا منتجع 7 رقم الوحده ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 69227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم جويد الرومانى -  116

 الصحراوى االسماعيليه السويس بطريق الصناعيه بالمنطقه الكائن 6 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 69225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد سلمى نورهان -  117

 دردير مصطفى نصر/ المؤجر الجيش شارع 330 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 69220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى الحسينى احمد رباب -  118

 احمد محمد عبدالنبى محمد/ المؤجر الجديده المالحه المحروسه شارع 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 69226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شحاته يحي محمد -  119

 عبدالرحمن فتوح محمد/المؤجر اسوان شارع 6 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 28592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالفتاح ربيع ممدوح -  120

 ابراهيم محمد علي احمد/المؤجر عرابي احمد شارع 2 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 28592    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالفتاح ربيع ممدوح -  121

  فيصل لحي التابع بميدان التجاري مني بسوق 4 رقم محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  عنوانال تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 49531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى احمد السيد حماده -  122

  المفارق كبريت النوبيين حوض الكبيرة الترعه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 64307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد كمال عبير -  123

  صالح حافظ صالح/المؤجر البكري شارع 6 رقم بالعقار 1 رقم شقه/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 49531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى احمد السيد حماده -  124

 المفارق كبريت النوبيين حوض الكبيرة الترعه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 49531    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى احمد السيد حماده -  125

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 69238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم شبل فتحى ناديه -  126

 سعيد وليم هانى/  المؤجر  السويس فيصل الحرفين تقسيم الشيمى محمد الشهيد شارع 12 رقم بالعقار 4 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 69229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد سعيد صباح -  127

 عطيه السيد محمد/ المؤجر عبادالرحمن ابراج ناصر شارع 5 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 69236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد الدين جمال نعمة -  128

 ربيع حسن اسماء/ المؤجر 2 السالم الناصر عبد جمال شارع 9 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 68945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد محمد محمود محمد -  129

 رشوان حسين عبدالفتاح احمد/المؤجر الغريب النور ابو شارع 11 رقم العقار/تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 47120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام الطيب لطفي هشام -  130

 الطالب ملك   زغلول سعد شارع 23 عمارة/ تعديل ،:   أشيرالـت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 69237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنى ابوالفتوح محمد حنان -  131

 غريب سيد محمد وليد/ المؤجر    المالحة  علوى االول الدور زمزم ببرج 101 رقم بالعقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 47120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام الطيب لطفى هشام -  132

 الطالب ملك   زغلول سعد شارع 23 عمارة/ تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 30847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل ابو محمد حسانين احمد -  133

 عثمان محمد عبده/المؤجر الجيش شارع من الحسن ابو شارع القديم عبده احمد كفر/تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 69228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى غنيم محمد محمود -  134

 عبدالقادر فاروق/ المؤجر 2السالم المعز مسجد بجوار 42 رقم قطعه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 69234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد الفتاح عبد حسن هدى -  135

 الفتاح عبد حسن نعمة/ المؤجر    رشيد حارة مظلوم شارع 5رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 69235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد حامد على -  136

/ المؤجر   السويس المحروسة الجديدة المالحة بمنطقة 15 رقم القطعة على المقام االرضى بالدور 20 بالعقار محل ،:   الـتأشير

 احمد المنعم عبد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 64307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي محمد كمال عبير -  137

 صالح حافظ صالح/المؤجر البكري شارع 6 رقم بالعقار 1 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 69233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم متولى ابراهيم محمد -  138

 عبدالخالق متولى عبدالخالق/ المؤجر جنيفه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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 20190313 تاريخ وفي 69240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم عبداللطيف حسن ايمان -  139

 عنان سيد/ المؤجر المالحه الجديده المحروسه شارع االرضى الدور أ 15 رقم محل 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 69230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد على محمود -  140

  التوحيد مسجد بجوار الماسورة شارع 5 رققم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 47120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام الطيب لطفي هشام -  141

  الطالب ملك الصحراوي االسماعيليه السويس طريق الصناعيه بالمنطقه 9 رقم قطعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 69128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العظيم عبد احمد منى -  142

  النور بمدينه 4 مربع 1 عماره 4 رقم محل/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 69239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عباس محمد احمد -  143

 والده/ المؤجر 2السالم النور مدينة 87 رقم العقار ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 69231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود محمد منالرح عبد جالل مروة -  144

 بكر ابو محمد يوسف/  المؤجر    السويس فيصل 1 بالصالم الراشدين شارع أ208 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 66682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد على محمد على -  145

 رضوان محمد علي محمد/المؤجر بورتفيق والصفا الحسين شارع 4 شقه 9 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 32375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل محمد ابراهيم سهيل -  146

 عبدالرحمن محمد عبدالرحيم/ المؤجر بورسعيد شارع السويس حى بجوار علوى االول بالدور شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 69242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمعان خليل ابراهيم مالك -  147

  محمد عالء عاطف المؤجر   السويس االربعين 1 رقم محل الجيش ش 86 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 69241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبراوى محمد فوزى نبيل -  148

  محمد عطية محمد/  المؤجر   السويس زرب 1 رقم محل عابدين شارع 25 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 69245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد السيد سامى سمر -  149

 شعبان مفيد/  المؤجر    الشهداء شارع من متفرع ابراهيم حافظ ش 13 رقم بالعقار رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 69243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد على فراج -  150

 محمد محمد السيد/ المؤجر البكرى شارع 42 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 61553    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر محمد ابوالفتوح حسان جمال -  151

  الطالب ملك القديمه الصناعيه نهالمدي ابراهيم الغني عبد شارع 12/تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 69244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الدكتور صيدلية -  152

 الصباح المختار حى بعض على مفتوحين 52؛51 رقم محلين ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 69250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد اللطيف عبد الواحد عبد هند -  153

  الحى سليم كفر الشرقية الشركة مساكن عزوز شارع 3 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 69246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى البرعى محمد عصام -  154

 البرعى محمد رافت/  المؤجر  الكوثر شارع 40 عمارة 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 69249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان على حسين مصطفى احمد -  155

    الحكيم عبد محمد رضا/  المؤجر   2السالم نافع ابراهيم شارع 5 رقم بالعقار 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 69248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود غريب سمير -  156

 يونس طه العزيز عبد/  المؤجر  رشدى حسين شارع 26 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 69247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج محمد دندراوى شلبى محمد مروة -  157

  الصغير السالم عبد محمد/  المؤجر  الدرس حوض الحرية شارع 206 رقم عقار اول دور شقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 66239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد الشحات محمد رضا -  158

 محمود محمد/ المؤجر فيصل حى امام الصديق ابوبكر شارع 2 المصطفى برج بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 69254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد هللا عبد على -  159

 احمد محمد هللا عبد/ المؤجر  المعمل عرب عرابى احمد بشارع 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 69256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد احمد جمال -  160

  1 السالم عفان بن عثمان ش 38 رقم بالعقار االلرضى بالدور محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 68064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد سالمه حسن زينب -  161

 عبدالمطلب هالل اشرف/المؤجر عرابي احمد شارع عرابي بمول 1 رقم محل/تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 69255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور فتوح جمال ابرهيم -  162

  الغربى الترعة من متفرع الفار جبالية بشارع الكائن ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 69252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد حسان مرفت -  163

  الجديدة االلبان المعمل عرب ابو عيسى شارع 522 ق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 69258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد مصطفى محمد مى -  164

 بيتش مون االستاد خلف الجديد السويس بكورنيش لوسيندا بمنتجع فلوريوم جراندى بمول االرضى بالدور محل ،:   الـتأشير وصف

 محمد خالد/ المؤجر    سابقا

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 69257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو هللا خلف بدوى صالح -  165

 الطالب ملك   1 السالم 225 حوض ا2336 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 52477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين حفنى محمد عادل -  166

 والده المؤجر ماهر شارع شارل كفر 49 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 52477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين حفنى محمد عادل -  167

 دهوال/ المؤجر     شارل كفر ماهر شارع 51رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 52477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين حفنى محمد عادل -  168

  والده/ المؤجر شارل كفر ماهر شارع 51 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 69251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبدالرحمن مجدى احمد -  169

 والده/ المؤجر الغريب نادى بجوار 56 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 69253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود امين محمد نيفين -  170

 هللا فرج هشام/  المؤجر         1 السالم عفان بن عثمان شارع ا45 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 69265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجيرى قناوى المنعم عبد الموجود عبد -  171

 جمعية تابع السخنه العين ا ساندبيتش 2 نموذج 24 رقم بالعقار محل ا ساندبيتش قرية بسور محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  التعاونى لالسكان منف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادي عبد محمد فتحي ايمن -  172

 الجديد الكورنيش طريق اول المعارض ارض 8 رقم محل/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادي عبد محمد فتحي ايمن -  173

  شعراوي هدي شارع 4/ االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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 20190319 تاريخ وفي 60926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان سيد رمضان غاده -  174

 عبدهللا احمد عبدهللا المرحوم ورثه/المؤجرين ابراهيم حافظ شارع 25 رقم بالعقار 1 رقم محل/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 42227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم خليفه احمد ايهاب -  175

 سعد على/  المؤجر  1 السالم المزنى ابراهيم شارع 1808 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 69267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد المجيد عبد محمود -  176

 الرماوى/  المؤجر  السويس الجناين شندورة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 65329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فرغلى فاروق مجدى -  177

 رضوان عبدالعال محمد/المؤجر العز ابو كفر النيل شارع 94 رقم بالعقار محل/تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 69268    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية محمود السعود ابو السيد -  178

  ادم سيد/  المؤجر  الفص مسجد بجوار التحرير ش 67 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 69264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان السيد اسالم -  179

  على عطيات/  المؤجر  السويس االربعين كامل مصطفى شارع 73 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 69262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين عاطف امين -  180

  خليل نجاح/  المؤجر  السويس فيصل 1 السالم شعراوى هدى شارع 2 رقم محل 100 رقم بالعقار الكائن بالدور محل ،

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 69259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد الغفار عبد على عمار -  181

 رمضان/ المؤجر    السويس الجديدة المالحة الزيتية تقسيم الرياضية المدينة ش 18 رقم بالعقار 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

  الحميد عبد

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 69263    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، احمد محمد الرحيم عبد محمود -  182

 مسعود الفضل ابو محمد/  المؤجر السويس  االربعين عقدة كفر الجهاد شارع 6 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 42227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم خليفه احمد ايهاب -  183

  سعد علي/المؤجر 1 السالم المزني ابراهيم شارع 1808 رقم العقار/تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 66305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب الدين نصر محمد ايمن -  184

  على ابراهيم فوزية/  المؤجرة   السويس االربعين عقده كفر خليل شارع 19 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 69269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جامع حسن مسعد محمد -  185

  حسن مسعد حسن/  المؤجر  السويس الجناين الروس ابو محمد ش 9 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادي عبد محمد فتحي ايمن -  186

 الجديد الكورنيش طريق اول المعارض ارض 8 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 39446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادي عبد محمد فتحي ايمن -  187

 الغريب نادى بسور علوى االول بالدور 50 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 69260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد سعد سالمة عطوة -  188

  احمد حامد اسامة/  المؤجر    السويس فيصل 1 السالم 29 بشارع 98 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 69261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابراهيم حسين صباح -  189

  العزيز عبد على/  المؤجر السويس الجناين عارف ابو جبالية المحور شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 69270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمارة محمود احمد مصطفى -  190

 محمد فرج محمد/  المؤجر السويس االربعين الجيش شارع 10 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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 20190320 تاريخ وفي 69277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد فرج احمد -  191

  الطالب ملك  السويس عتاقة النور شارع 2 رقم محل 8 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 69167    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فتحى دسوقى فتحى -  192

 طعيمه علي السيد السيد محمد/المؤجر المغربي ارض الفنار شارع 3 رقم بالعقار الثالث بالدور 3 رقم  شقه/تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 69273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليوه ابو مبروك الخالق عبد ابراهيم -  193

  مبروك الخالق عبد الناصر عبد/  المؤجر  السويس فيصل 1 السالم ب 60 قطعة 97 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 47090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد تمام رشاد علي -  194

 والده/المؤجر االسعاف ميدان 2 رقم محل/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 47090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد تمام رشاد علي -  195

 والده/المؤجر المنوره المدينه شارع من 5 شارع 12/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 61866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن على سيد -  196

 خطاب محمد سيد/  المؤجر رياض بشارع 3/ 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 61866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن على سيد -  197

  الحسينى امين بشارع المحافظة محالت 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 50604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم كمال عبدهللا نجالء -  198

 احمد رجب علي محمد/المؤجر المعمل عرب الرشيدي ابراهيم شارع 11/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   رالـتأشي

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 61866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن على سيد -  199

 خطاب محمد سيد/المؤجر رياض بشارع محل 1/3 رقم محل في اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 42406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى على عبدالنبى يسرى -  200

 االقماعيه درب شارع 4 -الشعريه باب/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 42810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جورجي راغب كميل اكرام -  201

  ابراهيم عثمان احمد/ بملك سدر وادي سدر راس ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 67130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن فهمى عاطف محمد -  202

 دكروني حلمي احمد/المؤجر العرب كفر اسماعيل محمود شارع 14 رقم بالعقار شقه/تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 67853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد على اميرة -  203

 حماده محمد االنصارى/ المؤجر 2السالم ايران مصر شارع من متفرع الوليد بن خالد شارع 193/  344 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 67853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد على اميرة -  204

/ المؤجر 2السالم ايران مصر شارع من متفرع الوليد بن خالد شارع 193/  344 رقم العقار الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

  2018/08/08 بتاريخ 4366 برقم والمودع ادهحم محمد االنصارى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 69274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العال ابو محمود ادهم -  205

  حسن السيد محمد/  المؤجر السويس الفرز هاشم الشيخ شارع 9 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 69272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم السيد فتحى ياسر -  206

 السيد فتحى اسماء/ المؤجر عامر قرية شارع 144 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 50604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم كمال هللا عبد نجالء -  207

  احمد رجب على محمد/  المؤجر السويس عتاقة المعمل عرب الرشيدى ابراهيم شارع 11 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 50604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم كمال هللا عبد نجالء -  208

  السويس عتاقة المعمل عرب الرشيدى ابراهيم شارع 10 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 69271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه فرج صالح احمد -  209

 احمد محمد كريمه/ المؤجره السويس قناه هيئه جمعيه ارض الدرس حوض شارع 182 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 69278    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد غريب احمد محمد -  210

 والده/ المؤجر الحديد السكه امام القديمه الصناعيه المدينه 12 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 69276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالى عبدالعزيز غريب رجب -  211

  الطاب ملك   السويس عتاقة 2 السالم المحافظة ديوان جمعية 44 حوض 15 قطعة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 69279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالحميد رمضان اسالم -  212

  السويس الجديد السويس بكورنيش لوسيندا بمنتجع فلوريم جراند بمول االرضى بالدور 12 رقم حلم ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 69280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي محمد علي -  213

 عبدالفتاح مصطفي/المؤجر القديمه االلبان عبدالحميد شارع 13 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 50415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد جوده لطفى هانى -  214

 محمد فاروق مجدى/ المؤجر ببورتوفيق القائد جوهر شارع 16 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 69275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مليك سعيد حبيب نزية -  215

 الطالب ملك   السويس االربعين النجار بكفر الوكيل مصطفى شارع منى عطا حاره 2 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 62512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدالعزيز عمرو -  216

 على محمد على حسن/ المؤجر القديمه االلبان عبدالمعز شارع 58  ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 62512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدالعزيز عمرو -  217

 حسن محمد على ملك أ16 الصفوه ابراج شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 62512    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدالعزيز عمرو -  218

 على محمد على حسن/ المؤجر القديمه االلبان عبدالمعز شارع 58/ اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 41942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس عبدالرحمن عبدالفتاح -  219

  مصطفي عبدالعزيز حسني/المؤجر باجور محمود شارع 1 رقم بالعقار محل/تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 69281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود جابر حسين مصطفى -  220

  محمود جابر حسين/ المؤجر السويس الجناين الرجولة منشية ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 69288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد احمد الرحمن عبد محمود محمد -  221

  الفتاح عبد الرازق عبد سيد/  المؤجر  السويس زرب عابدين شارع 20 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 69289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد عبدالمبدي احمد -  222

  الغوري شارع 9 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 69122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود على ابراهيم مصطفى -  223

  عوض السيد محمود/المؤجر الجيش شارع 6 رقم بالعقار محل/تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 69282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس احمد محمود ياسر -  224

 احمد الناصر عبد/  المؤجر السويس االربعين الجراح بن شارع من النصر شارع 39 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 69283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمود الدين نصر -  225

  ابراهيم الدين امحس/  المؤجر السويس الجناين الفار جبالية البحر ش ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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 20190324 تاريخ وفي 69284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سعيد خليل حسن -  226

  جابر ناهد/  المؤجر العزيز عبد بن عمر شارع من متفرع بغدادى الجواد عبد شارع 5 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 69287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المنعم عبد محمود ايمان -  227

 حسين محمد/  المؤجر السويس فيصل السالم شباب بمركز االحمر البحر التعاونيات شارع 4 رقم بالعقار ،:   الـتأشير وصف

  محمود

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 69285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حمادة مصطفى احمد -  228

  الطيب محمود محمد/  المؤجر السويس المالحة الفيروز برج 30 رقم بالعقار 1,2,3 رقم محالت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 69286    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمة سالمان عيد خالد -  229

  سلمان عيد الرحمن عبد/  المؤجر السويس الجناين سيال ابو عرابى ابو ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 69292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اللطيف عبد فرج هانى -  230

 العال عبد محمد طاهر ياسر/ المؤجر  بدر حلمى احمد ميدان شارع 55 رقم العقار ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 63173    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوربجى -  231

  شحاته السيد حسنية/  المؤجر   السويس/  فيصل/  المعمل الرشيدى ابراهيم بشارع كائن 10 رقم بالقار محل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 69290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى احمد زكى مجدى -  232

  عطية محمد سعيد محمد/  المؤجر  السويس االربعين االلبان المنعم عبد الغريب شارع 1 رقم بالعقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 69291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مانولى جرجس ايهاب هانى -  233

  هللا حماية رفعت/  المؤجر السويس االربعين كامل مصطفى شارع من مرقص ش 25 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 55312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ابراهيم بدوى -  234

 عبدالعزيز حمدى/ المؤجر المعادى حارة من هالل مدرسة 27 رقم بالعقار 2 رقم شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 60576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمود ياقوت محمود -  235

 الطالب ملك المنورة المدينه شارع من رمضان احمد شارع 13 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 58831    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب ابراهيم محمد ابراهيم -  236

 محمد ابراهيم محمد/المؤجر الصديق بكر ابو شارع 2 المصطفي برج 11 رقم محل/تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 69297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكى اسماعيل اسامة/  الدكتور صيدلية -  237

  الطالب/ ملك  الكابنون منف جمعية منطقة 120 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 67593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزيز فراج احمد -  238

  مسعود عطاهللا مسعود اعتماد/المؤجره النيل شارع 24 رقم بالعقار شقه/تعديل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 69296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنيمى محمد نادية -  239

  قيةالتوفي ب23 عمارة بجوار خشبى كشك ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 69294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى هالل على خالد -  240

  طه عطيه خالد/  المؤجر السويس المالحة حافظ محمد تقسيم 7 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 25521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حسن حسين حسن -  241

 سالمه اوالد منشيه/ الكائن االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 69298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى الغفار عبد نبيه اسالم -  242

  مصطفى ابراهيم مصطفى/  المؤجر المدائن زهرة ببرج النيل شارع 102 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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 20190326 تاريخ وفي 57174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الياس حنا ميخائيل سيمون -  243

 لوندى عازر انيس/الموجر السويس االربعين كامل مصطفى الغربيه  الشفره حاره 17 رقم عقار/ تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 69293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على جابر محمد -  244

  محمود على قاسم عالء/  المؤجر صدقى شارع 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 69303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم على ابراهيم -  245

  سيد محمد سيد/  المؤجر   المالحة المحروسة 17 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 69305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد اسامة محمد -  246

   منصور السيد رةحا صدقى ش 4 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 69305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد اسامة محمد -  247

  هللا عبد صالح عمرو/  المؤجر   شعراوى هدى ش 8 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 69300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مصطفى احمد سيد -  248

 اسماعيل المولى عبد محمد/  المؤجر    يكن عدلى ش 47 رقم عقار 4 رقم محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 61032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد عبدالحميد عبدالباقى رحاب -  249

  على حمدان مبارك/  المؤجر  الدرس حوض كثير بن شارع 5 رقم بالعقار 3,4 بعض على متوحين محلين ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 69305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد اسامة محمد -  250

  هللا عبد صالح عمرو/  المؤجر  شعراوى هدى ش 8 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 69305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد اسامة محمد -  251

 منصور السيد حارة صدقى ش 4 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 63528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محمد عبدهللا -  252

 حسنين احمد هريسه بجوار الرئيسى الهانوفيل شارع ناصية قبلى الهانوفيل العجمى-دخيله/ اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 69302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشيد محمد على حسين على رانا -  253

  على حسين على/  المؤجر ناصر شارع 125 رقم بالعقار 27 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 69306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزاوى محمد محمد احمد -  254

  متولى محمد متولى/  المؤجر  عابدين ش 11 رقم بالعقار علوى اول دور شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 69301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان سعيد بدوى احمد -  255

  صبحى محمد محمد/  المؤجر الخطاب بن عمر شارع االرضى بالدور 2 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 49483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على رمضان وائل -  256

  عوض تقوال سمير/المؤجر حرب طلعت شارع 132 رقم العقار/تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 69309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسنى السيد على محفوظ محمد -  257

 على العال ابو على/ المؤجر   ناصر شارع الفندقية المدرسة امام الحديد السكة شارع 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 69311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد القاسم ابو الرحمن عبد -  258

 حسن العال عبد على/ المؤجر    التحرير شارع 29 رقم بالعقار االرضى بالدور 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 69310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمان غريب عادل محمد -  259

 النموذجى الثقافى النادى/ المؤجر  ابوعارف شارع 1 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 69313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار محمود فرج محمد -  260

 عطا حارة-الوكيل مصطفى شارع 3 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 69312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل محمد الدين شمس رشا -  261

 سليمان على محمد على/ المؤجر المالحة-المنورة المدينه ارض 7 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 69314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسن عراقى الحميد عبد الدين عالء هللا منه -  262

 فرغلى طاهر الدين عالء/ المؤجر  الصغرىا الصناعية المنطقة لسيارات الغالى مركز بجوار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 69308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمنهورى محمد محمد محمود محمد -  263

 الجواد عبد ابراهيم/ المؤجر  عرابى احمد شارع من الطنبولى حارة 1 رقم بالعقار ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 59081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسان السيد محمد -  264

  الشرطه الضباط نادي بسور 5 رقم محل/تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190329 تاريخ وفي 63765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى محمد محمود سعيد مصطفى -  265

  سالم مصطفى محمود المؤجر عامر قريه عفيفى احمد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 69316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب نصر فهيم خالد -  266

  والدة/  المؤجر  العزيز عبد بن عمر شارع 31 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 69318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين اسماعيل الدين تاج تامر -  267

  الحميد عبد جالل احمد/  المؤجر  الدرس حوض المختار عمر شارع 178 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 69317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم -  268

  اللطيف عبد محمد/  المؤجر  العرب كفر العاطى عبد ش 19 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 69315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويض عيد سعد سالم سليم -  269

 محمد حامد اسامه/المؤجر 1 السالم لالسمده النصر شارع 29 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 69321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد عادل محمد -  270

 احمد معلة منى/ المؤجر المجتمع تنمية جمعية بجوار جنيفة ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 58172    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للرحالت رزق -  271

  عامر بيشة

 العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 69320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم محجوب الفتاح عبد احمد اسالم -  272

 عبد رفعت مصطفى/ المؤجر  شل مساكن امام السالم ارض االيمان شارع 21 رقم بالعقار 6 رقم محل ،:   الـتأشير وصف، 

  العظيم

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 57096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرؤف فوزى محسن مصطفى -  273

  فوزى محسن اسماء/ المؤجر  عبده محمد الشيخ ش 9 رقم بالعقار 3 رقم محل/  تعديل ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 65971   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد محسن هشام محمود -  1

 مواشى تربيه حظيره/ اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190303 تاريخ وفي 57344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز عواد صالح اشرف -  2

 عموميه مقاوالت/  اضافه:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190304 تاريخ وفي 24286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيالنى  عبداللطيف  فهمى -  3

 االنترنت دون عموميه توريدات/  اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 60433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن حنيدق ناصر -  4

 محاجر استغالل/   اضافه

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190305 تاريخ وفي 68885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد سليم عمرو -  5

 كهربائيه واجهزه كهرباء ولوحات كهرباء كبالت توريد/ اضافه

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 41254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد السيد محمد -  6

 بحريه اعمال/حذف

 تعديل تم20190306 تاريخ وفي 40024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمد ابو كرنفال -سليمان محمد الحمد ابو محمد -  7

 محمول خدمات/تعديل:  التأشير وصف،  النشاط

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 40024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والرحالت للسفر ابوالحمد -  8

 محمول خدمات/تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 60327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن عبداللطيف عادل -  9

 (االنترنت ماعدا)عموميه وتوريدات كافتيريات ادارة/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 69151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى الشحات محمد سعيد احمد -  10

 جمركى تخليص/ نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190307 تاريخ وفي 48927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فنجري سيد صالح -  11

 والمدرسيه المكتبيه االدوات توريدات/ الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190307 تاريخ وفي 40362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم فؤاد محمد -  12

 وبتروليه بحريه خدمات/ نشاط اضافة

،  النشاط تعديل تم20190307 تاريخ وفي 64853   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حمدى الزهراء فاطمه -  13

 يرالغ لحساب سيارات بيع/ نشاط اضافة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190307 تاريخ وفي 66402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم غريب على محمد -  14

 تموينيه بقاله/ الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 59521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قالده مهنى عهدى ففيان -  15

 موبليات تصنيع/ الى تعدل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 65334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا السيد نبيه هانى -  16

 حداده ورشه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190310 تاريخ وفي 24683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واالستيراد للصتدير  سباق -  17

 االستيراد  حذف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 65503   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم خليل هشام -  18

 وفاكهه خضروات تجاره/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 68034   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد احمد محمد وليد -  19

 مستعمله مالبس/تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 58084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى طاهر زكيه -  20

 (االنترنت ماعدا) عموميه توريدات/ نشاط اضافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190311 تاريخ وفي 51372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيفين بشير جرجس نبيل -  21

 رجالى ترزى/  تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 64140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين الشربينى محمود -  22

 الديكور الواح انتاج/ نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 47120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام يبالط لطفى هشام -  23

 الماكوالت و والباردة الساخنة المشروبات لتقديم كافتيريا/تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 47120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام الطيب لطفي هشام -  24

 الماكوالت و والباردة الساخنة المشروبات لتقديم كافتيريا/تعديل

،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 67072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال عبدالعظيم عبدالعال حماده -  25

 خضروات بيع/اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 64438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد موسى غريب سماح -  26

 البتروليه والخدمات البتروليه المواد تجاره/اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 69061   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد حسن حماده -  27

 (االنترنت ماعدا) عموميه توريدات/ نشاط اضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190313 تاريخ وفي 68908   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طاهر محمود حسام -  28

 االنابيب خطوط ومد الضغط اوعيه وتركيب وخدمات(االنترنت دون)عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت/تعديل:  التأشير

 وخامات ومعدات االت وتوريد واللحام المعادن مجال في الهندسيه واالختبارات البحريه االشغال الواعم الهندسيه واالستشارات

 ومشتمالتها الدهانات انواع جميع وتوريد ومشتمالتها اللحام مستلزمات وتوريد والمصانع الورش مستلزمات غيار وقطع

 وصف،  النشاط تعديل تم20190314 تاريخ وفي 52877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود محمد محمود -  29

 (االنترنت دون) عموميه وتوريدات غذائيه مواد توريد/اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 66239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد الشحات محمد رضا -  30

 وبطاريات اطارات بيع/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 56652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود حسين رشدى -  31

 تصدير مكتب/ تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 64924   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الحفيظ عبد توفيق امال -  32

 بقاله/ الى تعدل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 53134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد محمد اللطيف عبد محمد -  33

 معدات تاجير/ نشاط اضافة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 67925   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم حنفى بيومى حسن -  34

 تموينيه بقاله/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 65972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود على يوسف هدى -  35

 عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت/تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 48931   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحق عبدالظاهر مغربي فاطمه -  36

 ومفروشات مالبس بيع/تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 61474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا وهب محمد فرج -  37

 (االنترنت ماعدا) عموميه وتوريدات الزراعه خدمات تطوير/ نشاط اضافة:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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 تم20190318 تاريخ وفي 69253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود امين محمد نيفين -  38

 بحرية ماكوالت مطعم

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 46881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عمر عبدالاله احمد -  39

 جاهزة مالبس/ الى تعدل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 22733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هنداوى ابراهيم موسى -  40

 عموميه مقاوالت/ نشاط اضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 52218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب ابو اسماعيل محمد كريم -  41

                                                                                                                                           بحريه اشغال/حذف:  التأشير

 امنيه وبوابات انذار واجهزه مراقبه كاميرات توريد/اضافه

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 66164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد السيد حمدا -  42

 عموميه ومقاوالت(االنترنت دون)عموميه توريدات/اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 66305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب الدين نصر محمد ايمن -  43

 االستيراد نشاط حذف/  تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190319 تاريخ وفي 42075   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد السيد غريب -  44

 (االنترنت دون) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت/اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 63672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران محمود السيد غريب -  45

 كهربائيه ادوات توريدات/اضافه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 64405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد رشاد محمد ربيع محمد محمد -  46

 معدات تجاره/اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 60699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عيد على ميرفت -  47

 جاهزه مالبس بيع/تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 57858   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال على محمد مجاهد بكر  سامح -  48

 عموميه مقاوالت/ نشاط اضافة:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 47090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد تمام رشاد علي -  49

 المالبس تصنيع مشغل/ الى تعدل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 47090   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد تمام رشاد علي -  50

 الجاهزه المالبس تجاره/تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 44244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد على حسن -  51

 المياه فالتر تجارة/ الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 55973   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم فرج على ابراهيم -  52

 بالداخل عماله وتوريد بالداخل ورحالت سفر/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 62986   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محارب محمد عبدالراضى احمد -  53

 بيئيه مخلفات نقل/اضافه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 41942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس عبدالرحمن عبدالفتاح -  54

 الجاهزه المالبس/حذف:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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 تم20190324 تاريخ وفي 51700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد هاشم ابو محمد حمدى -  55

 خراطيم وتوريد كبس ورشه/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 64494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا خلف مدبولى رفاعى وردة -  56

 غذائيه مواد تعبئه/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 68825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس جوده اسحق جرجس -  57

 صناعيه منظفات وتغليف وتعبئه تصنيع/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 68795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هاشم صالح سلمي -  58

 الفالتر و التكييفات تجارة/  تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 60576   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد محمود ياقوت محمود -  59

 انتاج مستلزمات تجارة/ نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190325 تاريخ وفي 69122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود على ابراهيم مصطفى -  60

 مغسلة/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 45698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي عبدالعال غانم بركه -  61

 المتكامله البيئيه الخدمات/ حذف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 25521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حسن حسين حسن -  62

 تجاريه توكيالت/اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190326 تاريخ وفي 57174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الياس حنا ميخائيل سيمون -  63

 رياضيه العاب وصاالت مالعب وتشغيل اداره/اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 68792   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق السيد علي محمد -  64

 بحريه خدمات/ الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190327 تاريخ وفي 36442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمود ماجده -  65

 المثلجات و الماكوالت تقديم و تحضير/  تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190329 تاريخ وفي 63765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى محمد محمود سعيد مصطفى -  66

 قطاعى وعالفه بقاله:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190331 تاريخ وفي 61562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه متولى غريب نعيمه -  67

 كوتش بيع/تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 69220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى الحسينى احمد رباب -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 28592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالفتاح ربيع ممدوح -  2

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 69183   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام عمر محمد احمد -  3

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 69178   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشه ابو محمد ابراهيم يونس اسحاق -  4

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 69179   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محفوظ عثمان عزت محمد -  5

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 69251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبدالرحمن مجدى احمد -  6

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 69278   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد غريب احمد محمد -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 69226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شحاته يحي محمد -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 69271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه فرج صالح احمد -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 50604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم كمال هللا عبد نجالء -  10

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 69238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم شبل فتحى ناديه -  11

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 69189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر جبريل محمد -  12

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 69217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بغدادى محمود منى -  13

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 69285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حمادة مصطفى احمد -  14

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 69286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمة سالمان عيد خالد -  15

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 69320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويلم محجوب الفتاح عبد احمد اسالم -  16

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 49531   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى احمد السيد حماده -  17

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 69272   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم السيد فتحى ياسر -  18

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 69225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد سلمى نورهان -  19

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى الحميد عبد حسن امينة -  20

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 69253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود امين محمد نيفين -  21

 خاص: التأشير

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 69175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى جوده سمير -  22

 خاص

 نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 69265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجيرى قناوى المنعم عبد الموجود عبد -  23

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 69305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد اسامة محمد -  24

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 69314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسن عراقى الحميد عبد الدين عالء هللا منه -  25

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 61866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن على سيد -  26

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 69187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده الغنيمى ابراهيم فتحى رضوى -  27

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 69245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد السيد سامى سمر -  28

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 69249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان على حسين مصطفى احمد -  29

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 69214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود ابرهيم هاني -  30

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين فرغلى طاهر اسالم -  31

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 69259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد الغفار عبد على عمار -  32

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 69263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد الرحيم عبد محمود -  33

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 69194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى مهران فتحى رفاعى -  34

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 69199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغراز يونس السيد مصطفي -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 69316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب نصر فهيم خالد -  36

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 69318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين اسماعيل الدين تاج تامر -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 69301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان سعيد بدوى احمد -  38

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 69273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليوه ابو مبروك الخالق عبد ابراهيم -  39

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 69210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي جابر محمود جابر -  40

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ثابت ابراهيم شريف -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 69248   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود غريب سمير -  42

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 69181   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم الدين صالح محمد مجدي -  43

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 69186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر مصطفى الفتاح عبد على القادر عبد -  44

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 69242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمعان خليل ابراهيم مالك -  45

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 69149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان داود سليمان طلعت اميره -  46

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 69151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى الشحات محمد سعيد احمد -  47

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 69298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى الغفار عبد نبيه اسالم -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 69275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مليك سعيد حبيب نزية -  49

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 69244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الدكتور صيدلية -  50

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 69207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور مليجي محمد السيد اميره -  51

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض حسن الكريم عبد احمد بسنت -  52

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 69190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى عصام محمد -  53

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 52477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين حفنى محمد عادل -  54

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 169243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد على فراج -  55

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي السيد رزق محمد -  56

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 69148   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى عطيه الستار عبد سيد -  57

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 65217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق الوهاب عبد توفيق اشرف -  58

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 69276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدالى عبدالعزيز غريب رجب -  59

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 69292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اللطيف عبد فرج هانى -  60

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69158   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار عبدالقادر علي عبدالرحمن -  61

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 69257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو هللا خلف بدوى صالح -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 69234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد الفتاح عبد حسن هدى -  63

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 69235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد حامد على -  64

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 69171   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالح محمد احمد علي -  65

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 69267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد المجيد عبد محمود -  66

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 69198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي مسلم محمد عبدهللا -  67

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 69202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين رمضان محمود احمد -  68

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 69282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس احمد محمود ياسر -  69

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 69315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويض عيد سعد سالم سليم -  70

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 69321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد عادل محمد -  71

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 69291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مانولى جرجس ايهاب هانى -  72

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190329 تاريخ وفي 63765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى محمد محمود سعيد مصطفى -  73

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 69240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم عبداللطيف حسن ايمان -  74

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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 تم20190313 تاريخ وفي 69233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم متولى ابراهيم محمد -  75

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد احمد سيد المجيد عبد ايمان -  76

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 69255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور فتوح جمال ابرهيم -  77

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 69172   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازي احمد غريب عبدهللا -  78

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 69230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد على محمود -  79

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 69144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حزين عبدالمعطى جابر شاديه -  80

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 69264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان السيد اسالم -  81

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 63678   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جوده رمضان محمد -  82

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 69201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد سالمه محمد سالمه -  83

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 69204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالمبدي ابراهيم محمد -  84

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 69289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد عبدالمبدي احمد -  85

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 69310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمان غريب عادل محمد -  86

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 69274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العال ابو محمود ادهم -  87

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد توفيق محمد عمر -  88

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 69250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد اللطيف عبد الواحد عبد هند -  89

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 69237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنى ابوالفتوح محمد حنان -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 69184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين محمد شيماء -  91

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 69169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق الدين كمال رؤف سماح -  92

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 69150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حمزه جمال غاده -  93

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 69283   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمود الدين نصر -  94

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 69303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم على ابراهيم -  95

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 69305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد اسامة محمد -  96

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 69290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى احمد زكى مجدى -  97

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 69229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد سعيد صباح -  98

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 69227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل ابراهيم جويد الرومانى -  99

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار السباعي حسن ابراهيم -  100

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 69236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد الدين جمال نعمة -  101

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 69188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن صبحى حسن اسالم -  102

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 69246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العشرى البرعى محمد عصام -  103

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضرى حسين صابر يوسف -  104

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 69152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح احمد فهمى منى -  105

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 69284   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سعيد خليل حسن -  106

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 69287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المنعم عبد محمود ايمان -  107

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 69300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مصطفى احمد سيد -  108

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 69239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عباس محمد احمد -  109

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 69270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمارة محمود احمد مصطفى -  110

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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 تم20190307 تاريخ وفي 69182   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن ابوالوفا مختار محمود -  111

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 69218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي طه حامد صابر -  112

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 69219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف علي عبدالحميد محمد -  113

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد هالل السعيد محمد -  114

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 69170   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جعفر عبدالقوى طارق محمود -  115

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 69260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد سعد سالمة عطوة -  116

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 69261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين ابراهيم حسين صباح -  117

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 69317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم -  118

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 69302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشيد محمد على حسين على رانا -  119

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 69306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزاوى محمد محمد احمد -  120

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69156   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتياس فرج الفى ريمون -  121

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 69197   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد امين حسن محمد -  122

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 69247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج محمد دندراوى شلبى محمد مروة -  123

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 65153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طه رشدى محمد -  124

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 69231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود محمد الرحمن عبد جالل مروة -  125

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 69192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمد محمد مصطفى -  126

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 69145   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد على عبدهللا على احمد -  127

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 69200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم علي موسي احمد -  128

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 69281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود جابر حسين مصطفى -  129

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190324 تاريخ وفي 69288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيمال عبد احمد الرحمن عبد محمود محمد -  130

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 69277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد فرج احمد -  131

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 69228   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى غنيم محمد محمود -  132

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 69208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد محمد محمود -  133

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 69258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد مصطفى محمد مى -  134

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 69173   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد كامل كريم -  135

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 69191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حسنين سيد محمد -  136

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 69243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد على فراج -  137

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد جمال عبدالفتاح -  138

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 69146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد احمد محمد جمال احمد -  139

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 69308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمنهورى محمد محمد محمود محمد -  140

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 69293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على جابر محمد -  141

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 69279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالحميد رمضان اسالم -  142

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 69205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلد بخيت جبرائيل سهير -  143

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 اريخت وفي 69223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليان محمد فؤاد على -  144

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69167   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فتحى دسوقى فتحى -  145

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 69254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد هللا عبد على -  146

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال 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 تم20190306 تاريخ وفي 69176   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مرسي محمد غاده -  147

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 69177   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلخان عبدهللا عبدالمنعم عبدالحليم -  148

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 69185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصعيدى السيد عبدهللا صباح -  149

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 69269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جامع حسن مسعد محمد -  150

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 39446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهادي عبد محمد فتحي ايمن -  151

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 69313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار محمود فرج محمد -  152

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 69312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جميل محمد الدين شمس رشا -  153

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 69294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى هالل على خالد -  154

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 62512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدالعزيز عمرو -  155

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 69209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصيلحي محمد مجدي -  156

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 69224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد عبدالنبى محمود -  157

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصادق عبد عبدالصادق يحيي وليد -  158

 خاص: لتأشيرا وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 69252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد حسان مرفت -  159

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 64307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي محمد كمال عبير -  160

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 69174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزين على حسن عبده لطيفه -  161

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 69147   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد كمال السيد سميه -  162

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 69268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية محمود السعود ابو السيد -  163

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 69196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين عبدالخالق فتحي اسالم -  164

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 69311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد القاسم ابو الرحمن عبد -  165

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 69296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنيمى محمد نادية -  166

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 69159   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد طارق محمد -  167

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 69256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد احمد جمال -  168

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 69180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على فاروق محمود -  169

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 69241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبراوى محمد فوزى نبيل -  170

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 69222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدمح المتولى عاطف المتولى -  171

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 69262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين عاطف امين -  172

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 69195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم محمد زكي محمد احمد -  173

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 69203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد عبدالوهاب احمد -  174

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 69143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد مرسى محمد عمرو -  175

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 69309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسنى السيد على محفوظ محمد -  176

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 69280   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي محمد علي -  177

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 69297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكى اسماعيل اسامة/  الدكتور صيدلية -  178

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190329 تاريخ وفي 63765   برقم قيده سبق  ، تاجر ، مرسى محمد محمود سعيد مصطفى -  1

 افراد: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تك هاى: الى 69034 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  1

 واالنشاءات العموميه للمقاوالت الصفتى: الى 57344 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190303:  تاريخ فى  ،  -  2

   والصهاريج المعدنيه

   للترجمه ايليت النخبه: الى 68404 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190304:  تاريخ فى  ،  -  3

   الهدي: الى 59124 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190304:  تاريخ فى  ،  -  4

   والبويات الحدايد لتجاره الحسين: الى 47195 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190305:  تاريخ فى  ،  -  5

   كمالى فرغل كامل عاطف: الى 69130 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190305:  تاريخ فى  ،  -  6

   EAGLES FOR CONTRACTING: الى 69151 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  7

   الصداقه مقهي/اضافه: الى 43354 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  8

   التجاريه السمه الغاء: الى 60327 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190306:  تاريخ فى  ،  -  9

 fahmarine ايجينسى فهمارين: الى 24286 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190307:  تاريخ فى  ،  -  10

agency   

 fahmarine ايجينسى فهمارين: الى 24286 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190307:  تاريخ فى  ،  -  11

agency   

 وادارة العقاريه للتنميه باهلل العارف: الى 69019 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190311:  تاريخ فى  ،  -  12

   االمالك

   هاجد اسواق/تعديل: الى 65503 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190311:  تاريخ فى  ،  -  13

 على محمد -على مصطفى جميل محمد: الى 62623 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190311:  تاريخ فى  ،  -  14

   والتوريدات للمقاوالت

   طميره محمد محمد حمدي: الى 63269 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190312:  تاريخ فى  ،  -  15

 الهندسيه الطاهر مؤسسه/تعديل: الى 68908 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190313:  تاريخ فى  ،  -  16

   العموميه والتوريدات للمقاوالت

 للمقاوالت سجود مؤسسه/تعديل: الى 64438 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190313:  تاريخ فى  ،  -  17

   البتروليه والخدمات العموميه والتوريدات العموميه

 والتوريدات للخدمات كريستال: الى 69022 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190313:  تاريخ فى  ،  -  18

   العموميه

   الغذائيه المواد لتجاره المنجي/تعديل: الى 46671 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190313:  تاريخ فى  ،  -  19



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   تمام الطيب لطفي هشام: الى 47120 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190313:  تاريخ فى  ،  -  20

   القبطان كافتيريا: الى 47120 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190313 : تاريخ فى  ،  -  21

   الكهربائيه لالجهزه االياد معرض: الى 68945 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190313:  تاريخ فى  ،  -  22

   والبطاريات لالطارات الكابتن: الى 66239 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  23

   السباكه الدوات الصغير: الى 67010 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  24

   للتصدير المني/تعديل: الى 56652 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190317:  تاريخ فى  ،  -  25

   sky way suez السويس واى سكاي: الى 52218 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190318:  تاريخ فى  ،  -  26

   بيراميدز: الى 68570 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190318:  تاريخ فى  ،  -  27

 العموميه للمقاوالت الهنداوى: الى 22733 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190318:  تاريخ فى  ،  -  28

   البرى والنقل والتوريدات

   والتوريدات للمقاوالت الحمد/تعديل: الى 69028 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190318:  تاريخ فى  ،  -  29

   والتوريدات للمقاوالت االندلسيه/تعديل: الى 65972 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190318:  تاريخ فى  ،  -  30

   فوريو   you 4: الى 60926 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190319:  تاريخ فى  ،  -  31

   الخشبيه للصناعات البارودي/اضافه: الى 69060 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190320:  تاريخ فى  ،  -  32

   القطونيل/تعديل: الى 67755 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190320:  تاريخ فى  ،  -  33

   المعادن لتشكيل حسبو/تعديل: الى 68975 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190320:  تاريخ فى  ،  -  34

   والمناجم والمحاجر للمقاوالت النعيم: الى 67130 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190320:  تاريخ فى  ،  -  35

   للمالبس االسالم: الى 47090 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190320:  تاريخ فى  ،  -  36

   المياه معالجة لتكنولوجيا المقاول: الى 44244 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190320:  تاريخ فى  ،  -  37

   الجمركى والتخليص للتصدير افرست: الى 54212 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190321:  تاريخ فى  ،  -  38

   ستار السالم مؤسسة: الى 69263 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190321:  تاريخ فى  ،  -  39

   البطل/اضافه: الى 68825 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190324:  تاريخ فى  ،  -  40

   الرفاعي/تعديل: الى 64494 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190324:  تاريخ فى  ،  -  41

   الجديده السويس قناه: الى 69122 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190324:  تاريخ فى  ،  -  42

 الستغالل الرضا مؤسسه/تعديل: الى 62986 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190324:  تاريخ فى  ،  -  43

   البيئيه المخلفات ونقل بالسيارات والنقل المحاجر

   ten sport سبورت تين/تعديل: الى 60596 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190324:  تاريخ فى  ،  -  44

   الفالتر و للتكييفات الماسه/  تعديل: الى 68795 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190325:  تاريخ فى  ،  -  45

   ميمول: الى 68846 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190325:  تاريخ فى  ،  -  46



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   توتال: الى 28020 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190325:  تاريخ فى  ،  -  47

   البحريه للخدمات ابورزق: الى 68792 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190327:  تاريخ فى  ،  -  48

   ويسترن مركز/  تعديل: الى 64949 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190327:  تاريخ فى  ،  -  49

   العموميه والتوريدات للمقاوالت الزهار: الى 44369 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190328:  تاريخ فى  ،  -  50

   مرسى محمد محمود سعيد مصطفى: الى 63765 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190329:  تاريخ فى  ،  -  51

   الرحمه: الى 63765 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190329:  تاريخ فى  ،  -  52

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 66975   برقم    20190318:  تاريخ ،   امين محمد ممدوح هشام -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   20878:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها هللا نعمه عبده ميرفيت   - 1

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   65937:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته محمد حامد الدين حسام   - 2

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190307 تاريخ وفى ،   29495:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه عبدالنبى محمد   - 3

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل

 تم   20190310 تاريخ وفى ،   37784:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه ابراهيم جويد الروماني شركه   - 4

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190313 تاريخ وفى ،   58148:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه نان راتب جميل جون   - 5

 نهائيا تصفيتها وتمام لشركه حل  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190303،   تاريخ وفي 48111، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالرحمن محمد غريب احمد -  1

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190303،   تاريخ وفي 48111، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالرحمن محمد غريب -  2

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190303،   تاريخ وفي 48111، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الرحمن عبد محمد غريب -  3

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190303،   تاريخ وفي 48111، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه عبدالرحمن محمد غريب احمد -  4

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190303،   تاريخ وفي 48111، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه عبدالرحمن محمد غريب -  5

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190303،   تاريخ وفي 48111، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه الرحمن عبد محمد غريب -  6

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل مت 20190303،   تاريخ وفي 67718، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته سالم على ابراهيم محمد -  7

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 20190311،   تاريخ وفي 41392، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( للتجاره سنوسي شركه)  وشركاه سنوسي وحيد احمد -  8

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

 وفي 41392، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( البحريه والتوريدات للتجاره سنوسى شركة)   وشركاه سنوسى وحيد احمد -  9

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190311،   تاريخ

   تاريخ وفي 41392، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( للتجاره سنوسى شركه) وشريكته سنوسى وحيد احمد -  10

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190311،

 وفي 41392، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( البحريه والتوريدات للتجارة سنوسى شركة)وشريكه سنوسى وحيد احمد -  11

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190311،   تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم 20190311،   تاريخ وفي 41392، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه سنوسى وحيد احمد -  12

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20190314،   تاريخ وفي 54519، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمد على سعد طارق -  13

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تم 20190314،   تاريخ وفي 54519، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالعزيز عبدالعزيز فاروق يوسف -  14

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 المال رأس تعديل تم 20190314،   تاريخ وفي 54519، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه محمد على سعد طارق -  15

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 تم 20190314،   تاريخ وفي 54519، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه عبدالعزيز عبدالعزيز فاروق يوسف -  16

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20190317،   تاريخ وفي 56028، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية الموشى على محمد سيد جمال ورثة -  17

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تم 20190317،   تاريخ وفي 56028، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الموشى على محمد سيد جمال ابناء -  18

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 تم 20190317،   تاريخ وفي 42354، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد -  19

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20190317،   تاريخ وفي 42354، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه نوار على عبدالحميد محمد -  20

  جنيه  250000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20190317 تاريخ وفي 42354    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شركاه و عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد -  1

 الدرس حوض ركثي ابن شارع 217 قطعه 1 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 42354    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه نوار على عبدالحميد محمد -  2

 الدرس حوض كثير ابن شارع 217 قطعه 1 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 56028    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الموشى على محمد سيد جمال ورثة -  3

 2السالم- 182 رقم حوض 2/265 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 56028    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الموشى على محمد سيد جمال ابناء -  4

 2السالم- 182 رقم حوض 2/265 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 34812    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الدين جمال محمد محمد -  5

  الدرس حوض حسين طه شارع 13 الوالء عماره االرضي بالدور 1 رقم بالشقه/تعديل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 34812    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه الدين جمال محمد محمد اسامه -  6

  الدرس حوض حسين طه شارع 13 الوالء عماره االرضي بالدور 1 رقم بالشقه/تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الخام البالستيكيه المنتجات انواع جميع وتصدير استيراد عموم/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه محمد على سعد طارق -  1

 تم20190305 تاريخ وفي 54519   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى التصنيع وكذلك وانواعها اشكالها بكافة والوسيطه والنهائيه

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 المنتجات انواع جميع وتصدير استيراد عموم/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه عبدالعزيز عبدالعزيز فاروق يوسف -  2

 تاريخ وفي 54519   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى التصنيع وكذلك وانواعها اشكالها بكافة والوسيطه والنهائيه الخام البالستيكيه

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190305

 الخام البالستيكيه المنتجات انواع جميع وتصدير استيراد عموم/ نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه محمد على سعد طارق -  3

 تم20190305 تاريخ وفي 54519   برقم قيدها سبق  ، الغير لدى التصنيع وكذلك وانواعها اشكالها بكافة والوسيطه والنهائيه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 المنتجات انواع جميع وتصدير استيراد عموم/ نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه عبدالعزيز عبدالعزيز فاروق يوسف -  4

 تاريخ وفي 54519   برقم دهاقي سبق  ، الغير لدى التصنيع وكذلك وانواعها اشكالها بكافة والوسيطه والنهائيه الخام البالستيكيه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190305

 قيدها سبق  ،( االنترنت دون) عموميه توريدات/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، محمد بيومى امال وشريكته بيومى عادل طه -  5

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 68543   برقم

   برقم قيدها سبق  ،( االنترنت دون) عموميه توريدات/ نشاط اضافة  بسيطة توصية ، الموشى على محمد سيد جمال ورثة -  6

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 56028

 قيدها سبق  ،( االنترنت دون) عموميه توريدات/ نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه الموشى على محمد سيد جمال ابناء -  7

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 56028   برقم

 ماعدا) عموميه وتوريدات مالحيه وكاله/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، شركاه و عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد -  8

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 42354   برقم قيدها سبق  ، صناعى امن مهمات وتوريد( االنترنت

 تضامن شركة

 وتوريد( االنترنت ماعدا) عموميه وتوريدات مالحيه وكاله/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشريكه نوار على عبدالحميد محمد -  9

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 42354   برقم قيدها سبق  ، صناعى امن مهمات

 تاريخ وفي 54519   برقم قيدها سبق  ، الجمركى التخليص/ نشاط حذف  تضامن شركة ، وشركاه محمد على سعد طارق -  10

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190317

 54519   برقم قيدها سبق  ، الجمركى التخليص/ نشاط حذف  تضامن شركة ، اهوشرك عبدالعزيز عبدالعزيز فاروق يوسف -  11

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 54519   برقم قيدها سبق  ، الجمركى التخليص/ نشاط حذف  بسيطة توصية ، وشركاه محمد على سعد طارق -  12

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190317

   برقم قيدها سبق  ، الجمركى التخليص/ نشاط حذف  بسيطة توصية ، وشركاه عبدالعزيز عبدالعزيز فاروق يوسف -  13

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 54519



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 27987   برقم قيدها سبق  ، حيوانى انتاج/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، شركاه و عثمان احمد عثمان شركه -  14

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190318

 تاريخ وفي 27987   برقم قيدها سبق  ، حيوانى انتاج/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه عثمان احمد عثمان -  15

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190318

 انتاج/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، الجمركية والخدمات والتفريغ والشحن بالسيارات البرى للنقل عثمان احمد عثمان شركة -  16

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190318 تاريخ وفي 27987   برقم قيدها سبق  ، حيوانى

 وفي 31901   برقم قيدها سبق  ، واالقمشه الستائر تجاره/تعديل  تضامن شركة ، وشريكه  عبدالاله  شرقاوى  محمود -  17

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ

                                                                                                                                               االستيراد/حذف  تضامن شركة ، وشريكه الربيعى الحميد عبد محمود شعبان مصطفى -  18

 تاريخ وفي 60161   برقم قيدها سبق  ،( االنترنت دون)عموميه وتوريدات بالداخل عماله وتوريد عموميه مقاوالت/تعديل

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190324

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   ىالقانون الكيان تعديل تم20190303 تاريخ وفي 48111   برقم قيدها سبق ، وشركاه عبدالرحمن محمد غريب احمد -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190303 تاريخ وفي 48111   برقم قيدها سبق ، وشركاه عبدالرحمن محمد غريب -  2

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190303 تاريخ وفي 48111   برقم قيدها سبق ، وشريكه الرحمن عبد محمد غريب -  3

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190317 تاريخ وفي 54519   برقم قيدها سبق ، وشركاه محمد على سعد طارق -  4

 بسيطة توصية: التأشير

،   القانونى الكيان تعديل تم20190317 تاريخ وفي 54519   برقم قيدها سبق ، وشركاه عبدالعزيز عبدالعزيز فاروق يوسف -  5

 بسيطة توصية: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 محمد غريب احمد: الى 48111 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190303:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه عبدالرحمن

 محمد غريب احمد: الى 48111 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190303:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه عبدالرحمن

 محمد سيد جمال ابناء: الى 56028 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190317:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه الموشى على

 محمد امين سعدالدين: الى 64759 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190321:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكه

 محمد ابراهيم محمد: الى 24864 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190327:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكه بدوى

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 48111   برقم    20190303:  تاريخ ، للوفاه خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد غريب -  1

 48111   برقم    20190303:  تاريخ ، للوفاه خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالرحمن محمد غريب -  2

 48111   برقم    20190303:  تاريخ ، للوفاه خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد غريب -  3

 48111   برقم    20190303:  تاريخ ، للوفاه خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالرحمن محمد غريب -  4

 48111   برقم    20190303:  تاريخ ، للوفاه خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد غريب -  5

 48111   برقم    20190303:  تاريخ ، للوفاه خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالرحمن محمد غريب -  6

   برقم    20190303:  تاريخ ، للوفاه خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد غريب احمد -  7

48111 

   برقم    20190303:  تاريخ ، للوفاه خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عبدالرحمن محمد غريب احمد -  8

48111 

   برقم    20190303:  تاريخ ، للوفاه خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد غريب احمد -  9

48111 

   برقم    20190303:  تاريخ ، للوفاه خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عبدالرحمن محمد غريب احمد -  10

48111 

   برقم    20190303:  تاريخ ، للوفاه خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد غريب احمد -  11

48111 

   برقم    20190303:  تاريخ ، للوفاه خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عبدالرحمن محمد غريب احمد -  12

48111 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 -                             موصيين شركاء 2 عدد انضمام -  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد غريب -  13

 والبيع الشركه باسم والتوقيع التعاقد حق وله منفردا عبدالرحمن محمد غريب احمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل

 الشركات وجميع حكوميه واغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل وكذلك البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن

 ، والبنوك الرسميه وغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء بانواعها

 48111   برقم    20190303:  تاريخ

 تعديل -                             موصيين شركاء 2 عدد انضمام -  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالرحمن محمد غريب -  14

 والرهن والبيع الشركه باسم والتوقيع التعاقد حق وله منفردا عبدالرحمن محمد غريب احمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند

 الشركات وجميع حكوميه واغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل وكذلك البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض

 ، والبنوك الرسميه وغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء بانواعها

 48111   برقم    20190303:  تاريخ

 -                             موصيين شركاء 2 عدد انضمام -  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد غريب -  15

 والبيع الشركه باسم والتوقيع التعاقد حق وله منفردا عبدالرحمن محمد غريب احمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل

 الشركات وجميع حكوميه واغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل وكذلك البنوك من داعواالي والسحب واالقتراض والرهن

 ، والبنوك الرسميه وغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء بانواعها

 48111   برقم    20190303:  تاريخ

 تعديل -                             موصيين شركاء 2 عدد انضمام -  شريك و مدير  تضامن شركة  منعبدالرح محمد غريب -  16

 والرهن والبيع الشركه باسم والتوقيع التعاقد حق وله منفردا عبدالرحمن محمد غريب احمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند

 الشركات وجميع حكوميه واغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل وكذلك البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض

 ، والبنوك الرسميه وغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء بانواعها

 48111   برقم    20190303:  تاريخ

 -                             موصيين شركاء 2 عدد انضمام -  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد غريب -  17

 والبيع الشركه باسم والتوقيع التعاقد حق وله منفردا عبدالرحمن محمد غريب احمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل

 الشركات وجميع حكوميه واغير الحكوميه الجهات يعجم امام الشركه تمثيل وكذلك البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن

 ، والبنوك الرسميه وغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء بانواعها

 48111   برقم    20190303:  تاريخ

 تعديل -                             موصيين شركاء 2 عدد انضمام -  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالرحمن محمد غريب -  18

 والرهن والبيع الشركه باسم والتوقيع التعاقد حق وله منفردا عبدالرحمن محمد غريب احمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند

 الشركات وجميع حكوميه واغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل وكذلك البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض

 ، والبنوك الرسميه وغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء بانواعها

 48111   برقم    20190303:  تاريخ

                             موصيين شركاء 2 عدد انضمام -  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد غريب احمد -  19

 والبيع الشركه باسم والتوقيع التعاقد حق وله منفردا عبدالرحمن محمد غريب احمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل -

 الشركات وجميع ميهحكو واغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل وكذلك البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن

 ، والبنوك الرسميه وغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء بانواعها

 48111   برقم    20190303:  تاريخ

                             موصيين شركاء 2 عدد انضمام -  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عبدالرحمن محمد غريب احمد -  20

 والبيع الشركه باسم والتوقيع التعاقد حق وله منفردا عبدالرحمن محمد غريب احمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل -

 الشركات وجميع حكوميه واغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل وكذلك البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن

 ، والبنوك الرسميه وغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء بانواعها

 48111   برقم    20190303:  تاريخ

                             موصيين شركاء 2 عدد انضمام -  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد غريب احمد -  21

 والبيع الشركه باسم والتوقيع التعاقد حق وله منفردا عبدالرحمن محمد غريب احمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركات وجميع حكوميه واغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل وكذلك البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن

 ، والبنوك الرسميه وغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء بانواعها

 48111   برقم    20190303:  تاريخ

                             موصيين شركاء 2 عدد انضمام -  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عبدالرحمن محمد غريب احمد -  22

 والبيع الشركه باسم والتوقيع التعاقد حق وله منفردا عبدالرحمن محمد غريب احمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل -

 شركاتال وجميع حكوميه واغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل وكذلك البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن

 ، والبنوك الرسميه وغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء بانواعها

 48111   برقم    20190303:  تاريخ

                             موصيين شركاء 2 عدد انضمام -  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالرحمن محمد غريب احمد -  23

 والبيع الشركه باسم والتوقيع التعاقد حق وله منفردا عبدالرحمن محمد غريب احمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل -

 الشركات وجميع حكوميه واغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل وكذلك البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن

 ، والبنوك الرسميه وغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء بانواعها

 48111   برقم    20190303:  تاريخ

                             موصيين شركاء 2 عدد انضمام -  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عبدالرحمن محمد غريب احمد -  24

 والبيع الشركه باسم والتوقيع التعاقد حق وله منفردا عبدالرحمن محمد غريب احمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل -

 شركاتال وجميع حكوميه واغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل وكذلك البنوك من وااليداع والسحب واالقتراض والرهن

 ، والبنوك الرسميه وغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء بانواعها

 48111   برقم    20190303:  تاريخ

 الشركه ادارة مجلس اجتماع بموجب-      المنتدب والعضو  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ابراهيم عبدالحى حسين -  25

 2019/03/11 بتاريخ االجتماع لمحضر لالستثمار العامه الهيئه واعتماد باالجماع المجلس وموافقة 2019/02/27 بتاريخ المنعقد

 مائه مليون اثنين فقط) مصرى جنيه 2114100 قيمته بمبلغ المصدر الشركه مال براس تمت التى الزياده الغاء-1:   االتى تم

 بتاريخ 21 رقم باجتماعه الشركه ادارة مجلس موافقة بشأنها صدر قد كان والتى( الغير مصري جنيه ومائة الف عشر واربعة

 16844   برقم    20190313:  تاريخ ، 2018/12/02 بتاريخ لالستثمار العامه الهيئه من عليها والمصدق 2018/11/05

 2018/12/05 بتاريخ للشركه التجارى بالسجل بها ؤشروالم  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  ابراهيم عبدالحى حسين -  26

 الف عشر وثمانية تسعمائه مليون وسبعون تسعه اربعمائه فقط مصرى جنيه 479918400 المصدر الشركه مال راس ليصبح

 16844   برقم    20190313:  تاريخ ، الغير مصريا جنيها واربعمائه

 42354   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركه من تخارج  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  ابوالحمد قاسم فتحى عماد -  27

 42354   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركه من تخارج  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  ابوالحمد قاسم فتحى عماد -  28

   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركه من تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبداللطيف سالم عويس رجب -  29
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   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركه من تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبداللطيف سالم عويس رجب -  30
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 42354   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركه من تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  نوار علي عبدالحميد محمد -  31

 42354   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركه من تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  نوار علي عبدالحميد محمد -  32

   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركه الى انضمام  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  ابوالحمد قاسم فتحى عماد -  33
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   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركه الى انضمام  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  ابوالحمد قاسم فتحى عماد -  34
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 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري
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   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركه الى انضمام  شريك و مدير  تضامن شركة  عبداللطيف سالم عويس رجب -  36
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 42354   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركه الى انضمام  شريك و مدير  تضامن شركة  نوار علي عبدالحميد محمد -  37

 42354   برقم    20190317:  تاريخ ، الشركه الى انضمام  شريك و مدير  تضامن شركة  نوار علي عبدالحميد محمد -  38
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 تاريخ ، البنوك كافة من وااليداع والسحب واالقتراض الرهن حق له كما الجهات كافة امام الشركه تمثيل حق وله منفردا نوار علي

 42354   برقم    20190317: 

 عبدالحميد محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  ابوالحمد قاسم فتحى عماد -  40

 تاريخ ، البنوك كافة من وااليداع والسحب واالقتراض الرهن حق له كما الجهات كافة امام الشركه تمثيل حق وله منفردا نوار علي

 42354   برقم    20190317: 

 عبدالحميد محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبداللطيف سالم عويس رجب -  41

 تاريخ ، البنوك كافة من وااليداع والسحب واالقتراض الرهن حق له كما الجهات كافة امام الشركه تمثيل حق وله منفردا نوار علي

 42354   برقم    20190317: 

 عبدالحميد محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبداللطيف سالم عويس رجب -  42
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:  تاريخ ، البنوك كافة من وااليداع والسحب واالقتراض الرهن حق له كما الجهات كافة امام الشركه تمثيل حق وله منفردا نوار
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:  تاريخ ، البنوك كافة من وااليداع والسحب واالقتراض الرهن حق له كما الجهات كافة امام الشركه تمثيل حق وله منفردا نوار
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 جميع تكون ان على والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة امام الشركه تمثيل في ولهالحق منفردا محمد

 64759   برقم    20190321:  تاريخ ، اغراضها حدود وفى الشركه باسم منه تصدر التى االعمال

 امين سعدالدين وليد/ للشريك وجعلها والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن احمد محمود احمد -  55

 جميع تكون ان على والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة امام الشركه تمثيل في ولهالحق منفردا محمد

 64759   برقم    20190321:  تاريخ ، اغراضها حدود وفى الشركه باسم منه تصدر التى االعمال

 امين سعدالدين وليد/ للشريك وجعلها والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  حسن احمد محمود احمد -  56

 جميع تكون ان على والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة امام الشركه تمثيل في ولهالحق منفردا محمد

 64759   برقم    20190321:  تاريخ ، اغراضها حدود وفى الشركه باسم منه تصدر التى االعمال

 حقوقه كافه لموتس عبدالاله شرقاوي محمود الشريك خروج  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  عبدالاله شرقاوي محمود -  57

 31901   برقم    20190324:  تاريخ ، الشركه لدي

 كافه وتسلم عبدالاله شرقاوي محمود الشريك خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالاله شرقاوي محمود مصطفي -  58

 31901   برقم    20190324:  تاريخ ، الشركه لدي حقوقه

 وحده وله عبدالاله شرقاوي محمود مصطفي الشريك دخول  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  عبدالاله شرقاوي محمود -  59

 في وذلك وعنوانها رسميه والغير الرسميه والجهات حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه عن والتوقيع االدراه حق

 31901   برقم    20190324:  تاريخ ، الشركه اغراض حدود

 وله عبدالاله شرقاوي محمود مصطفي الشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالاله شرقاوي محمود مصطفي -  60

 وذلك وعنوانها رسميه والغير الرسميه والجهات حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه عن والتوقيع االدراه حق وحده

 31901   برقم    20190324:  تاريخ ، الشركه اغراض حدود في

 الشركه قبل حقوقه كافه وتسلم الشركه من الشريك خروج  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  عبدالحق محمد ابراهيم محمد -  61

 60161   برقم    20190324:  تاريخ ، التزامات من عليه ما وسدد

 قبل حقوقه كافه وتسلم الشركه من يكالشر خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن العزازي محمد عمرو عبدالرحمن -  62

 60161   برقم    20190324:  تاريخ ، التزامات من عليه ما وسدد الشركه

                                                                                                                                               الشريك دخول  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  عبدالحق محمد ابراهيم محمد -  63

 محمد عمرو وعبدالرحمن محمود شعبان مصطفي والثالث االول المتضامنين الشريكين حق من لتصبح والتوقيع االداره بند تعديل

 ومكافاتهم اجورهم وتحديد الشركه مستخدمي وعزل ووقف تعيين حق ذلك في ولهما مجتمعين او منفردين( المتداخل)لعزازيا

 60161   برقم    20190324:  تاريخ ، واالتفاقات العقود جميع وابرام الشركه باسم الشيكات واصدار المبالغ كافه ودفع وقبض

                                                                                                                                               الشريك دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن العزازي محمد عمرو عبدالرحمن -  64

 محمد عمرو وعبدالرحمن محمود شعبان مصطفي والثالث االول المتضامنين الشريكين حق من لتصبح والتوقيع االداره بند تعديل

 ومكافاتهم اجورهم وتحديد الشركه مستخدمي وعزل ووقف تعيين حق ذلك في ولهما مجتمعين او منفردين( المتداخل)العزازي

 60161   برقم    20190324:  تاريخ ، واالتفاقات العقود جميع وابرام الشركه باسم الشيكات واصدار المبالغ كافه ودفع وقبض

 الحكوميه والجهات الغير امام وتمثيل الشركه عمالء مع  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  عبدالحق محمد ابراهيم محمد -  65

 في الحق وكذلك البنوك من وصرفها والحواالت الشيكات وسحب البنوك في الشركه باسم حسابات فتح وكذلك حكوميه والغير

 ، 0الشركه نشاط بعض او كل في عنهم الغير توكيل في الحق ولهما مجتمعين للشريكين فيكون الشركه باسم والرهن االقتراض

 60161   برقم    20190324:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والجهات الغير امام وتمثيل الشركه عمالء مع  متضامن شريك  تضامن شركة  حسن العزازي محمد عمرو عبدالرحمن -  66

 الحق وكذلك البنوك من وصرفها والحواالت الشيكات وسحب البنوك في الشركه باسم حسابات فتح وكذلك حكوميه والغير الحكوميه

 ، 0الشركه نشاط بعض او كل في عنهم الغير توكيل في الحق ولهما مجتمعين للشريكين فيكون الشركه باسم والرهن االقتراض في

 60161   برقم    20190324:  تاريخ

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم سامى احمد -  67

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم سامى احمد -  68

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم سامى احمد -  69

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم سامى احمد -  70

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم سامى احمد -  71

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  بدوى محمد ابراهيم محمد -  72

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  بدوى محمد ابراهيم محمد -  73

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  بدوى محمد ابراهيم محمد -  74

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  بدوى محمد ابراهيم محمد -  75

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  بدوى محمد ابراهيم محمد -  76

 بدوى محمد ابراهيم محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم مىسا احمد -  77

 والصرف حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير الرسميه الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركه ادارة حق وله منفردا

 حق وله الشركه هدف لتحقيق الغير مع والتعامل والمعنويه الماديه المقاومات وشراء بيع في السلطات اوسع وله البنوك في وااليداع

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، زلك في الغير توكيل في الحق وله منفردا والقروض الصفقات

 بدوى محمد ابراهيم محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم سامى احمد -  78

 والصرف حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير الرسميه الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركه ادارة حق وله منفردا

 حق وله الشركه هدف لتحقيق الغير مع والتعامل والمعنويه الماديه المقاومات وشراء بيع في السلطات اوسع وله البنوك في وااليداع

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، زلك في الغير توكيل في الحق وله منفردا والقروض الصفقات

 بدوى محمد ابراهيم محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم سامى احمد -  79

 والصرف حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير الرسميه الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركه ادارة حق وله منفردا

 حق وله الشركه هدف لتحقيق الغير مع والتعامل والمعنويه الماديه المقاومات وشراء بيع في السلطات اوسع وله البنوك في وااليداع

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، زلك في الغير توكيل في الحق وله منفردا والقروض الصفقات

 بدوى محمد ابراهيم محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم سامى احمد -  80

 والصرف حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير الرسميه الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركه ادارة حق وله منفردا

 حق وله الشركه هدف لتحقيق الغير مع والتعامل والمعنويه الماديه المقاومات وشراء بيع في السلطات اوسع وله البنوك في وااليداع

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، زلك في الغير توكيل في الحق وله منفردا والقروض الصفقات

 بدوى محمد ابراهيم محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم سامى احمد -  81

 والصرف حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير الرسميه الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركه ادارة حق وله منفردا

 حق وله الشركه هدف لتحقيق الغير مع والتعامل والمعنويه الماديه المقاومات وشراء بيع في السلطات اوسع وله البنوك في وااليداع

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، زلك في الغير توكيل في الحق وله منفردا والقروض الصفقات

 محمد ابراهيم محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  بدوى محمد ابراهيم محمد -  82

 حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير الرسميه الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركه ادارة حق وله منفردا بدوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــتجال األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 هدف لتحقيق الغير مع والتعامل والمعنويه الماديه المقاومات وشراء بيع في السلطات اوسع وله البنوك في وااليداع والصرف

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، زلك في الغير توكيل في الحق وله منفردا والقروض الصفقات حق وله الشركه

 محمد ابراهيم محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  بدوى محمد ابراهيم محمد -  83

 حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير الرسميه الجهات كافة ماما عنها نيابة والتوقيع الشركه ادارة حق وله منفردا بدوى

 هدف لتحقيق الغير مع والتعامل والمعنويه الماديه المقاومات وشراء بيع في السلطات اوسع وله البنوك في وااليداع والصرف

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، زلك في الغير توكيل في الحق وله منفردا والقروض الصفقات حق وله الشركه

 محمد ابراهيم محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  بدوى محمد ابراهيم محمد -  84

 حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير الرسميه الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركه ادارة حق وله منفردا بدوى

 هدف لتحقيق الغير مع والتعامل والمعنويه الماديه المقاومات وشراء بيع في السلطات اوسع وله البنوك في وااليداع والصرف

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، زلك في الغير توكيل في الحق وله منفردا والقروض الصفقات حق وله الشركه

 محمد ابراهيم محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  بدوى محمد ابراهيم محمد -  85

 حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير الرسميه الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركه ادارة حق وله منفردا بدوى

 هدف لتحقيق الغير مع والتعامل والمعنويه الماديه المقاومات وشراء بيع في السلطات اوسع وله البنوك في وااليداع والصرف

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، زلك في الغير توكيل في الحق وله منفردا والقروض الصفقات حق وله الشركه

 محمد يمابراه محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  بدوى محمد ابراهيم محمد -  86

 حكوميه والغير والحكوميه رسميه والغير الرسميه الجهات كافة امام عنها نيابة والتوقيع الشركه ادارة حق وله منفردا بدوى

 هدف لتحقيق الغير مع والتعامل والمعنويه الماديه المقاومات وشراء بيع في السلطات اوسع وله البنوك في وااليداع والصرف

 24864   برقم    20190327:  تاريخ ، زلك في الغير توكيل في الحق وله منفردا والقروض الصفقات حق وله الشركه

 عثمان محمود محمد سيد/ للشريك وجعله والتوقيع االدراه بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  عثمان محمود محمد سيد -  87

 وامام رسميه والغير الرسميه والجهات حكوميه والغير الحكوميه الجهات امام  الشركه عن والتوقيع االدراه حق منفردا ةحده له

 34788   برقم    20190328:  تاريخ ، الشركه اغراض حدود في وذلك البنوك من االقتراض حق وله وايداع سحب من البنوك

 عثمان محمود محمد سيد/ للشريك وجعله والتوقيع االدراه بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  عثمان محمود محمد سيد -  88

 وامام رسميه والغير الرسميه والجهات حكوميه والغير الحكوميه الجهات امام  الشركه عن والتوقيع االدراه حق منفردا ةحده له

 34788   برقم    20190328:  تاريخ ، الشركه اغراض حدود في وذلك البنوك من االقتراض حق وله وايداع سحب من البنوك

 للشريك وجعلها والتوقيع االداره بند تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  الدين جمال محمد محمد اسامه -  89

 اصول تمس التي وكذلك حكوميه والغير  الحكوميه الجهات امام الشركه وتمثيل منفردا الدين جمال محمد محمد اسامه/المتضامن

 والسحب واالقتراض الشركه باسم حسابات بفتح البنوك مع التعامل وكذلك تبعي وا عيني حق وتقرير وشراء بيع من الشركه

                                              اختصاصاته كل اوو بعض في الغير او الموصيين الشركاء من يشاء من توكيل وله الشركه باسم منها والرهن وااليداع

 34812   برقم    20190331:  تاريخ ، الموصيين الشركاء من خمسه عدد خروج

 للشريك وجعلها والتوقيع االداره بند تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  الدين جمال محمد محمد اسامه -  90

 اصول تمس التي وكذلك حكوميه والغير  الحكوميه الجهات امام الشركه وتمثيل منفردا الدين جمال محمد محمد اسامه/المتضامن

 والسحب واالقتراض الشركه باسم حسابات بفتح البنوك مع التعامل وكذلك تبعي او عيني حق وتقرير وشراء بيع من الشركه

                                              اختصاصاته كل اوو بعض في الغير او الموصيين الشركاء من يشاء من توكيل وله الشركه باسم منها والرهن وااليداع

 34812   برقم    20190331:  تاريخ ، الموصيين الشركاء من خمسه عدد خروج

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  
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