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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سفارى عن 22612 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق الحسيب عبد محمد محمود -  1

  رقم محل - برايد شرم - نبق خليج:  بجهة ، والليموزين السياحة يخص ما عدا داخلية ورحالت بدوى وعشاء وجمال موتوسيكالت

B21 - 11 رقم بالعقار 

 عن 22621 برقم 20190414 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيخ عوض عوض عوض محمود -  2

 -4 الكميائية االخشاب دهانات توريد -3 الكميائية البناء مواد توريد -2 معمارية وتوريدات هندسية وتصميمات مقاوالت مكتب-1

 - الثالجات - التكيفات زغا)  بانواعها الفريون غازات جميع توريد -5 الكهربائية واالسالك الكهرباء تشطيب لوازم جميع توريد

 الكميائية المواد جميع توريد - 7(  اكسسوار - مواتير - بأنواعه كلور)  السباحة حمام مستلزمات جميع توريد -6(  السيارات

 محمد على عصام/  بملك القاهرة بنك بجوار - المشربه:  بجهة ، الفنادق لمطابخ الكميائية المواد جميع توريد -8 الفنادق لمغاسل

 ساعات عن 22674 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يواقيم نقوال عبدمريم رؤوف -  3

 اللطيف عبد الجليل عبد القادر عبد/بملك - حنيفة أبو اإلمام شارع - 367 رقم عقار:  بجهة ، شمسية ونظارات

 عن 22602 برقم 20190408 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم محمد اللطيف عبد مصطفى رضا -  4

 عطوه سالم حمدان سليمان/بملك - الوادى قرية - ريجوا:  بجهة ، الرى وشبكات الزراعية المستلزمات جميع توريد

 تيشيرت بيع عن 22497 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنودة رزق سامى ديفيد -  5

 F1 محل سافوى فندق - السوهو ميدان:  بجهة ، المائية وااللعاب والرياضات والغوص الصيد مايخص عدا سباحة وأدوات وجالبية

 تيشيرت بيع عن 22497 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنودة رزق سامى ديفيد -  6

 22497 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، المائية وااللعاب والرياضات والغوص الصيد مايخص عدا سباحة وأدوات وجالبية

 سيناء جنوب

 سوبر عن 22644 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعاطى أبو المتولى السعيد عماد -  7

 موسى عودة صباح/  بملك - المشربة - الند الهابى بمبنى المشربة بشارع محل:  بجهة ، ماركت

)  جاليرى ارت عن 22603 برقم 20190408 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد اسماعيل احمد -  8

 باى كورال بقرية الكائن 100 رقم المحل:  بجهة ،(  والهدايا التحف لبيع بازار

 مكتب عن 20878 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمينى عثمان عثمان طاهر -  9

 - 19 رقم قطعة - واإلسكان للبناء التعاونية الجمعية أرض - النور حى:  بجهة ،( الكافيهات) والكافيتريات المطاعم وتجهيز إلدارة

 د منطقة - 4 رقم مكتب

 عن 22658 برقم 20190422 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان محروس صبحى الرحمن عبد -  10

 كتراكت فندق بجوار - نعمه خليج:  بجهة ، اإلنترنت يخص ما عدا محمول إكسسوار

 22591 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طاحون الحميد عبد منصور طه اسماعيل -  11

 الرويسات -86 رقم عقار - 2 رقم محل:  بجهة ، وتكييف تبريد عن

 النجرى عن 22662 برقم 20190422 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان ذكى سيد احالم -  12

 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 20123 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ،(  العسكرى الزى مايخص عدا سيدات مالبس)

2018/8/12 

 النجرى عن 22662 برقم 20190422 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعبان ذكى سيد احالم -  13

 الجواد عبد السعيد حمام/  بملك السادات شارع - 12 رقم العقار:  بجهة ،(  العسكرى الزى مايخص عدا سيدات مالبس)



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المعدات تجارة عن 22672 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم زايد محمد عيد -  14

 التحلية محطة خلف - واسط منطقة:  بجهة ، الثقيلة

 مقاوالت عن 22620 برقم 20190414 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور يس نوبى عابدين -  15

 العصلة - الجديد مبارك - 6 عمارة أمام:  بجهة ، بناء مواد وبيع عامة

 لبيع محل عن 22572 برقم 20190421 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده انور رجب ثناء -  16

 التجارى بالملحق - 7 رقم محل - طابا فندق - طابا:  بجهة ، العطور

 لبيع محل عن 22572 برقم 20190421 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده انور رجب ثناء -  17

 التجارى بالملحق - 7 رقم محل - طابا فندق - طابا:  بجهة ، العطور

 كافيتريا عن 21484 برقم 20190404 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسكندر توفيق هارون جريس -  18

 حمد أحمد حسان/بملك - القديمة المنشية شارع - 94/60 رقم عقار:  بجهة ،( كافيه)

 لبيع محل عن 22572 برقم 20190421 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده انور رجب ثناء -  19

 سيناء جنوب 22572 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، العطور

 لبيع محل عن 22572 برقم 20190421 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده انور رجب ثناء -  20

 سيناء جنوب 22572 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، العطور

 مالبس عن 22678 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم موسى محمود كريمه -  21

 صبيح حسين صبيح/  بملك مكة بفندق محل:  بجهة ، العسكرى الزى يخص ما عدا وجالبيات وعبايات بدوية

 كافيتريا عن 21484 برقم 20190404 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسكندر توفيق هارون جريس -  22

 سيناء جنوب 21484 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ،( كافيه)

:  بجهة ، بازار عن 22629 برقم 20190416 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد منوفى فرج على -  23

 ماركت غزاله امام - 3 رقم عقار - المسبط

 ، كافيتريا عن 6768 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بغدادى محمد أحمد عالء -  24

 بالمطار المدنى بالطيران العاملين بإستراحات العاملين كافيتريا:  بجهة

 ، كافيتريا عن 6768 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بغدادى محمد أحمد عالء -  25

 سيناء جنوب 6768 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة

 برقم 20190421 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجليل عبد الراضى عبد حمادة الراضى عبد -  26

/  بملك - 23 رقم محل - النور حى:  بجهة ، السياحى والنقل والليموزين السياحة مايخص عدا سيارات تأجير مكتب عن 22657

 سيد السيد وليد

 بيع عن 22599 برقم 20190407 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صموئيل خليل نادر امجد -  27

 - فانتيزيا بمول - 12 رقم بالقطعة الكائن - 3 رقم المحل:  بجهة ، اإلنترنت مايخص عدا المحمول وصيانة وخدمات بدوية منتجات

 نبق خليج

 ومطعم كافتيريا عن 15348 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سريع سالمه سليم سيد -  28

 التاجر بملك - 8 عمارة 12 رقم سكنية وحدة  - التاجر بملك بالكامل األرضى الدور - 5 رقم سكنية وحدة:  بجهة ،

 ماركت سوبر عن 22588 برقم 20190404 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عيسى محمد انتصار -  29

 االمانه مخبز امام - القديمه المنشية التحرير شارع - 104 رقم العقار:  بجهة ،

 ماركت سوبر عن 22588 برقم 20190404 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عيسى محمد انتصار -  30

 2004/8/22 تاريخ فى محوه وتم سيناء جنوب 3465 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 22610 برقم 20190410 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم السيد الحميد عبد حلمى الحميد عبد -  31

 - القديم التجارى السوق - 619 رقم عقار:  بجهة ، وإكسسواراتها جلدية مصنوعات بيع

 اجهزة بيع عن 22633 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفل عامر حسن حمدى مها -  32

 الصناعية شرم جوهرة شركة/بملك - الحرفية بالمنطقة - الصناعية شرم جوهرة مركز - A103 رقم محل:  بجهة ، التكييف

 عن 22617 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوده الحق عبد السيد شعبان محمود -  33

 الصناعية الرويسات - 133 رقم قطعه:  بجهة ، تبريد و وتكييف غيار وقطع كهربائية ادوات توريدات

 عن 22617 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوده الحق عبد السيد شعبان محمود -  34

 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 17546 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، تبريد و وتكييف غيار وقطع كهربائية ادوات توريدات

2015/9/15 

 حريمى كوافير عن 22665 برقم 20190423 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كساب ناشد أمشير رامى -  35

 نعمه خليج - السلطانة مبنى - 2 رقم محل:  بجهة ، تاتو ورسم

 حريمى كوافير عن 22665 برقم 20190423 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كساب ناشد أمشير رامى -  36

 2015/1/4 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب10692 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، تاتو ورسم

 مطعم عن 22677 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على حسن ايهاب حسن -  37

 سوق - نعمه خليج خدمات بمنطقة الكائن - التجارى السوق - كارفور ناحية من الشالل بجوار - األرضى بالطابق:  بجهة ، أسماك

 7 رقم

 مطعم عن 22677 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على حسن ايهاب حسن -  38

 السويس تجارى سجل 69357 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، أسماك

 مطعم عن 22677 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على حسن ايهاب حسن -  39

 سيناء جنوب 22677 برقم مقيد آخر رئيسى محل:  بجهة ، أسماك

 مطعم عن 22595 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان على محمد على تهامى -  40

 السياحى نبق مركز - األمامية بالواجهة - األرضى بالدور محل - نبق خليج:  بجهة ، السياحة يخص ما عدا وكافيتريا

 مطعم عن 22595 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان على محمد على تهامى -  41

 2019/4/3 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 14114 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، السياحة يخص ما عدا وكافيتريا

 عن 22589 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى المجيد عبد الخالق عبد اسالم -  42

 سمحان سالم مول - المنورة المدينة شارع:  بجهة ، العسكرى الزى مايخص عدا كارينا ماركه جاهزة مالبس

 عن 22589 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى المجيد عبد الخالق عبد اسالم -  43

 محوه وتم سيناء جنوب 18925 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، العسكرى الزى مايخص عدا كارينا ماركه جاهزة مالبس

 2017/7/6 بتاريخ

 مكتب عن 22576 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد صالح محمد سامح -  44

 السريع الطريق - بأبورزق الرئيسى الشارع أمام محل:  بجهة ، المتفجرات استخدام بدون المحاجر الستغالل

 لمبيت مخيم عن 22631 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطوة سالم خضير محمد -  45

 عطوه سالم خضير عبدهللا/  بملك المزينه:  بجهة ، سياحى غير أفراد

 عن 22619 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزين ابو النبى عبد محمود عادل -  46

 التاجر/  بملك الوادى قرية:  بجهة ، وبيعها الماشية وتسمين تربيه

 عن 22619 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزين ابو النبى عبد محمود عادل -  47

 2003/9/20 محوه وتم سيناء جنوب 2465 برقم مقيد كان آخر رئيسى محل:  بجهة ، وبيعها الماشية وتسمين تربيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 22619 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزين ابو النبى عبد محمود عادل -  48

 2008/6/30 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 5702 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، وبيعها الماشية وتسمين تربيه

 وشراء بيع عن 16186 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح سيد على عادل -  49

 غزاله الشافى عبد سعيد حمدى/  بملك المشربة:  بجهة ، والسياحة البحرية الوحدات مايخص عدا السكنيه الوحدات وتأجير

 وشراء بيع عن 16186 برقم 20190411 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح سيد على عادل -  50

 سيناء جنوب 16186 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، والسياحة البحرية الوحدات مايخص عدا السكنيه الوحدات وتأجير

 مكتب عن 22648 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيب زكى أحمد على حسن -  51

 الهضبة خدمات شارع - 4 رقم بالعقار - 5 رقم الشقة:  بجهة ، بدوى وعشاء وخيل وجمال موتوسيكالت سفارى

 عطارة عن 22669 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر الحميد عبد شعبان عزت -  52

 1 رقم محل - 104 قطعه القديمة المنشية:  بجهة ،

 محمول خدمات عن 22586 برقم 20190403 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا بانوب وديع عماد -  53

 شرم كوين فندق - 6 رقم محل:  بجهة ، اإلنترنت يخص ما عدا

 مواد توريد عن 22632 برقم 20190416 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد حسن محمد -  54

 التجارى البركة مركز - 2 رقم قطعه العلوى الدور 46 رقم محل:  بجهة ، غذائية

 22641 برقم 20190418 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحسن عبد مصطفى فهمى سمير محمود -  55

 السيل مجرى بجوار - الرئيسى العصلة -المسبط:  بجهة ، الحيوانات أطعمة لبيع محل عن

 شاشات صيانة عن 22687 برقم 20190430 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المتولى عبده محمد امانى -  56

 القديمة المنشية الناصر عبد جمال شارع - 90 رقم بالعقار الكائن - 7 رقم محل:  بجهة ، والتلفزيون الكمبيوتر

 عن 22671 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزغبى محمد النبى عبد دياب رامى -  57

 1 رقم محل - 139 رقم عقار/  بملك الرويسات الصناعية المنطقة:  بجهة ، سيارات كهرباء ورشة

 ، كافتيريا عن 15072 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  إبراهيم يسى محفوظ سمير -  58

 سالم سريع حميد حسين/  بملك - النور حى اشغال تقسيم - 2 رقم قطعة:  بجهة

 عن 22578 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزتحرى محمد الحكيم عبد ممدوح مى -  59

 القديمة المنشية السالم شارع(  14)  146 رقم قطعة 2 رقم محل:  بجهة ، األنترنت يخص ما عدا محمول اكسسوارات و خدمات

 مكتب عن 22616 برقم 20190411 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متى بخيت مجدى رفعت -  60

 أ مدخل السالم حى 7 عمارة 3 شقة:  بجهة ، المتفجرات إستخدام بدون محاجر إستغالل

 مكتب عن 22616 برقم 20190411 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متى بخيت مجدى رفعت -  61

 اإلسماعيلية غرفة تجارى سجل 11504 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، المتفجرات إستخدام بدون محاجر إستغالل

 ، مطعم عن 22651 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد توفيق محمد عمرو -  62

 المليل شارع - 3 رقم عقار - المسبط:  بجهة

 ، بازار عن 22598 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم بدوى النعيم عبد يسرى -  63

 المياه شرم التجارى سنتر سيتى سوق - 129 رقم محل:  بجهة

 22585 برقم 20190403 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحالوى مرسى الهادى عبد محمد زينب -  64

 مقهى بجوار السالم كونكورد لفندق الرئيسى المبنى خارج - فواصل بدون محل 2 عدد:  بجهة ، صيدليه عن

 22585 برقم 20190403 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المحالوى مرسى الهادى عبد محمد زينب -  65

 2017/12/14 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 9942 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، صيدليه عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 22579 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد صالح محمد مجدى محمد -  66

 - هالومى شارع - 6 رقم عقار:  بجهة ، الماء تحت والتصوير أنواعه بجميع الفنى اإلنتاج يخص ما عدا فوتوغرافى تصوير

 حميد حسين الفتاح عبد أحمد/بملك

 بجهة ، بازار عن 10726 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيرلس شاكر مكرم مجدى -  67

 سيناء جنوب 10726 برقم مقيد الرئيسى المحل: 

 بجهة ، بازار عن 10726 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيرلس شاكر مكرم مجدى -  68

 يونفرسال شارع - 16 رقم عقار - 1 رقم مجل: 

 سفارى عن 22680 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم السميع عبد السيد محمد -  69

 الماء تحت التصوير يخص ما عدا فوتوغرافى تصوير - السياحة مايخص عدا داخلية ورحالت وجمال بدوى وعشاء موتسيكالت

 الهضبة - الموتيالت شارع - 10 رقم محل:  بجهة ، أنواعه بكافة الفنى واإلنتاج

 ، كافيتريا عن 6768 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بغدادى محمد أحمد عالء -  70

 1 صالة - الركاب بمبنى - بالبارك العاملين كافيتريا:  بجهة

 ، كافيتريا عن 6768 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بغدادى محمد أحمد عالء -  71

 سيناء جنوب 6768 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة

 لتجارة محل عن 22652 برقم 20190421 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل شفيق سمير كريم -  72

 النيل سنتر بمول محل:  بجهة ، األدمى اإلستهالك لغير المستعملة الطعام زيوت

 وخردوات مكتبة عن 22597 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بولس حنا سمير مينا -  73

 سليمان سالم محمد بملك - مصر بنك خلف:  بجهة ، منزلية وادوات

 عن 22660 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدوى احمد المتولى حسين هانى -  74

 ابراهيم عثمان احمد احمد/  بملك - سدر وادى:  بجهة ، وبيعها الماشية وتسمين تربيه

 سوبر عن 22656 برقم 20190421 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جودة نجيب الكريم عبد محسن -  75

 اسماعيل محمد خالد/  بملك - المشربة:  بجهة ، ماركت

 إلستغالل مكتب عن 22676 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرشد هاشم عيد طالل -  76

:  بجهة ، الصناعة بوزارة والمحاجر المناجم إدارة من الالزمة التراخيص على الحصول وبعد المتفجرات إستخدام بدون المحاجر

 سالم فريج سالمه جمال/بملك - التعاون بنزين محطة بجوار - صويرة أبو

 تجارة عن 22611 برقم 20190410 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد محمد السيد محمد -  77

 القديم التجارى السوق - 3 رقم محل:  بجهة ، الكهربائية االدوات

 وتأجير بيع عن 22594 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زعزع عامر حلمى تغريد -  78

 توفيق الدين صالح محمد مجدى/  بملك - المسبط النصر  شارع:  بجهة ، السياحة مايخص عدا دراجات

 مالبس عن 22583 برقم 20190403 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود بناوى حلمى محمود -  79

 إبراهيم زينب/بملك - المنورة المدينة شارع - 239 رقم العقار:  بجهة ، العسكرى الزى يخص ما عدا رياضية وأدوات رياضية

 الدين شرف محمد

 عن 22580 برقم 20190402 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيادة العزيز عبد مصطفى نورهان -  80

 على العزيز عبد مصطفى/بملك - الوادى منطقة:  بجهة ، وبيعها الماشية وتسمين تربية

 أعمال مكتب عن 22574 برقم 20190401 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم جمعه سالم خالد -  81

 صالح محمد جميعه/  بملك السادات شارع اول - 1 رقم بالعقار:  بجهة ، نظافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ماركت مينى عن 10726 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيرلس شاكر مكرم مجدى -  82

 اواسيز جراند فندق -2 رقم محل:  بجهة ،

 ماركت مينى عن 10726 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيرلس شاكر مكرم مجدى -  83

 سيناء جنوب 10726 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ،

 مكتب عن 22645 برقم 20190418 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود أحمد فخرى على -  84

 - 4 رقم شقة - 5 رقم العقار - النادى حى:  بجهة ، البناء مواد وتوريد عامة مقاوالت

 جميع توريد عن 22685 برقم 20190430 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واصف ابراهيم وجيه ماجد -  85

 الهضبة - الخدمات أرض - 4 رقم عقار - 2 رقم مكتب:  بجهة ، والكافتريات للفنادق بأنواعها المشروبات

 تجارة عن 22622 برقم 20190414 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الرحمن عبد جالل مى -  86

 محمد محمود محمد/  بملك - القديمه المنشية - 4 رقم عقار:  بجهة ، الكهربائية االدوات

 و عصائر عن 22667 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران محمد صالح مشيرة -  87

 - 7 سوق - نعمة خليج خدمات بمنطقة الكائن التجارى بالسوق األرضى بالطابق 13D رقم محل:  بجهة ، حلويات

 مكتب عن 22675 برقم 20190424 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه حميد عياد إسماعيل -  88

 ، الصناعة بوزارة والمحاجر المناجم إدارة من الالزمة التراخيص على الحصول وبعد المتفجرات إستخدام بدون المحاجر إلستغالل

 صويرة أبو - 2 رقم محل:  بجهة

 اكسسوارات عن 22584 برقم 20190403 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه هللا عبد احمد احمد -  89

 سليمان محمد حسين/  بملك القديمه المنشية يوليو 23 شارع -100 رقم العقار - 7 رقم محل:  بجهة ، حريمى

 عن 14013 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى على المعطى عبد محمد احمد -  90

 8 رقم محل - بالزا ريجنسى قرية:  بجهة ، االنترنت مايخص عدا ومحمول ورجالى حريمى واكسسوارات وشنط ساعات

 و شراء و بيع عن 22636 برقم 20190416 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  صقر محمد السيد هشام -  91

 العلوى الدور 236 رقم تجارى محل شرم دلتا:  بجهة ، البحرية الوحدات يخص ما عدا العقارات تأجير

 عن 22646 برقم 20190418 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرفاعى محمد السيد على داليا -  92

 سبيتان فرج غانم  محمد/  بملك - العصلة - التنمية فلل امام الرئيسى العصلة بشارع محل:  بجهة ، سيارات إكسسوارات

 مشغوالت عن 10726 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيرلس شاكر مكرم مجدى -  93

 الجولف فيل جولى مارتيم فندق بسور - 37 رقم محل:  بجهة ، كريمة وأحجار وفضيات ذهبية

 مشغوالت عن 10726 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيرلس شاكر مكرم مجدى -  94

 سيناء جنوب 10726 برقم مقيد الرئيس المحل:  بجهة ، كريمة وأحجار وفضيات ذهبية

 مطعم عن 22647 برقم 20190418 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البحيرى فضل مجدى إبراهيم -  95

 - 2 رقم عقار - القديم السوق:  بجهة ، سريعة مأكوالت

 تنجيد عن 22661 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا حسن المحمودى انور -  96

 العاطى عبد الجليل عبد خضيرى سيد/  بملك - التجارى السوق - 209 بالعقار محل:  بجهة ، مفروشات

 عن 22670 برقم 20190424 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرابى محمود سيد طه مجدى -  97

 سالم سليم أحمد/بملك - الشيخ شرم طريق -  صوبرة أبو:  بجهة ، ومطعم كافيتريا

 ، وعطور زيوت عن 22593 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان نبوى سيد وليد -  98

 الماركاتو االخضر الوادى بسنتر - 8 رقم محل:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عطور بيع عن 22590 برقم 20190404 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السيد فتحى هبة -  99

 القديمة المنشية - فاصل بدون 23و22 رقم عقار:  بجهة ، تجميل ومستحضرات

 إكروبات عن 22577 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود سعد محمود سامح -  100

 مكتب:  بجهة ، البشرية الموارد وتنمية المائية والرياضات واأللعاب الغوص يخص ما عدا رياضية مسابقات وإقامة نارية وألعاب

 الهضبة - الرياضات نادى - B45 عمارة - 2 رقم

 عن 22670 برقم 20190424 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرابى محمود سيد طه مجدى -  101

 2019/4/22 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 11358 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، ومطعم كافيتريا

 مستلزمات تجارة عن 22634 برقم 20190416 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر سيد أحمد حمدم -  102

 السادات شارع - القديمة المنشية - 1 رقم عقار:  بجهة ، األدوية يخص ما عدا تجميل

 عن 22640 برقم 20190418 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى إبراهيم يوسف محمد تامر -  103

 وليلة ليلة ألف بقرية - 15 رقم محل:  بجهة ، وكافيتريا مطعم

 عن 22640 برقم 20190418 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى إبراهيم يوسف محمد تامر -  104

 اإلسكندرية غرفة سجل 34374 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، وكافيتريا مطعم

 عن 22640 برقم 20190418 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى إبراهيم يوسف محمد تامر -  105

 2017/7/18 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 18395 برقم مقيد رئيسى محل له كان:  بجهة ، وكافيتريا مطعم

 محل عن 22600 برقم 20190407 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الحميد عبد محمد رحاب -  106

 محمد موسى السيد فايز/بملك - السادات شارع - 4 رقم محل:  بجهة ، ورقية ومنتجات وبقوليات حلويات خامات

 عن 22596 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس على محمد محمد عمرو -  107

 الهضبة دهب بمول - األرضى الدور - 1 رقم محل:  بجهة ، وكافتيريا مطعم

 ساعات عن 22575 برقم 20190401 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  انطون عزيز حليم ثروت -  108

 الكائن - التجارى بالسوق الخلفى كارفور مدخل بجوار الخلفية بالمنطقة األرضى بالدور الكائن المحل:  بجهة ، شمسية ونظارات

 7 رقم سوق نعمه خليج خدمات بمنطقة

 مالبس عن 22624 برقم 20190415 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الحليم عبد أحمد تهانى -  109

 فواصل بدون 23-22 رقم بالعقار - 3 رقم محل:  بجهة ، العسكرى الزى مايخص عدا جاهزة

 مكتب عن 22639 برقم 20190417 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن زرازير حسن أحمد -  110

 - األرضى بالدور - 358 رقم بالمبنى - 1 رقم محل:  بجهة ، العسكرى الزى يخص ما عدا الجاهزة المالبس وتجارة توريدات

 القديم التجارى السوق

 إعداد عن 22677 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على حسن ايهاب حسن -  111

 7 رقم سوق - نعمه خليج خدمات بمنطقة الكائن - التجارى بالسوق - األرضى الطابق:  بجهة ، أسماك لمطعم مطبخ وتجهيز

 إعداد عن 22677 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على حسن ايهاب حسن -  112

 السويس تجارى سجل 69357 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، أسماك لمطعم مطبخ وتجهيز

 إعداد عن 22677 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على حسن ايهاب حسن -  113

 سيناء جنوب 22677 تابع برقم مقيد بالطور آخر رئيسى محل:  بجهة ، أسماك لمطعم مطبخ وتجهيز

 تربية عن 22666 برقم 20190424 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود الواحد عبد السيد تامر -  114

 الطور وادى:  بجهة ، ألبان وإنتاج الماشية وتجارة وتسمين

 تربية عن 22666 برقم 20190424 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود الواحد عبد السيد تامر -  115

 2018/7/11 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 9263 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، ألبان وإنتاج الماشية وتجارة وتسمين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تربية عن 22666 برقم 20190424 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود الواحد عبد السيد تامر -  116

 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 9263 تابع برقم مقيد كان آخر رئيسى محل:  بجهة ، ألبان وإنتاج الماشية وتجارة وتسمين

2018/7/11 

 مكتب عن 22627 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلمى سليم سليمان سليم -  117

 سليم سليمان نصار/  بملك الترابين -3 رقم عقار:  بجهة ، بدوى وعشاء وخيول وجمال موتوسيكالت سفارى

 عن 953 برقم 20190416 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغفار عبد على حسين الدسوقى هللا عبد -  118

 والخدمات للتوريدات سيناء جنوب شركة/بملك - النور حى - 11 رقم القطعة بجوار محل:  بجهة ، ومفروشات منزلية أدوات بيع

 تربية عن 22666 برقم 20190424 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود الواحد عبد السيد تامر -  119

 بتاريخ محوه وتم ناءسي جنوب 9263 تابع برقم مقيد كان آخر رئيسى محل:  بجهة ، ألبان وإنتاج الماشية وتجارة وتسمين

2012/8/7 

 مكتب عن 22673 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم شتيوى فوزى حسين -  120

 المزينة قرية - الدولفين بشارع كائن محل:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 عن 953 برقم 20190416 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغفار عبد على حسين الدسوقى هللا عبد -  121

 سيناء جنوب 953 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، ومفروشات منزلية أدوات بيع

 مركز عن 22608 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد الكريم جاد كامل عاطف -  122

 شارع - 132 عقار:  بجهة ، المحافظ موافقه يستوجب ودهب الشيخ شرم مدينتى عدا الغطس مستلزمات و أدوات وبيع غطس

 القديمة المنشية - السادات

  دعاية عن 22650 برقم 20190418 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المقصود عبد إمام محمد أحمد -  123

 الهضبة - البحرية الرياضات نادى شارع - E17 رقم عقار:  بجهة ، واإلنترنت والمجالت الصحف إصدار عدا وإعالن

 ورشة عن 22659 برقم 20190422 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الحميد عبد سالم محمد -  124

 زايد سالم  جميل سيد/ بملك التجارى السوق شارع - 21/ 32 رقم بالعقار بدون محل:  بجهة ، حدادة

 فضة بيع عن 16710 برقم 20190404 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على جبر عاصم -  125

 السياحية والقرى للفنادق رايز صن شركة/  بملك - بيتش اربيان بفندق محل:  بجهة ، وإستانلس كريمة وأحجار

 سوبر عن 22664 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد على محمود فتحى -  126

 سليمان عيد سليمان بملك - 3 مدخل - 9 رقم عقار - الرويسات:  بجهة ، ماركت

 بازار عن 16844 برقم 20190423 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسطويسى أحمد أحمد محمد -  127

 5 رقم محل - ريزورتس سى كورال داىهرلي فندق:  بجهة ،( جاليرى آرت)

 بازار عن 16844 برقم 20190423 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسطويسى أحمد أحمد محمد -  128

 سيناء جنوب 16844 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ،( جاليرى آرت)

 فضة بيع عن 16710 برقم 20190404 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على جبر عاصم -  129

 سيناء جنوب 16710 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، وإستانلس كريمة وأحجار

 السيارات تجارة عن 22581 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دبل ندا محمد جمعه -  130

 المزينه 2 رقم عقار:  بجهة ،

 22587 برقم 20190403 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البن على الحليم عبد عاطف محمد خالد -  131

 شرم كوين قرية - 9 رقم محل:  بجهة ، كريمه واحجار فضية منتجات عن

 مواد توريد عن 22626 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد ابراهيم سيد -  132

 ابراهيم سيد محمد/  بملك القديم التجارى السوق -136 رقم عقار:  بجهة ، بناء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مواد توريد عن 22626 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد ابراهيم سيد -  133

 2012/11/26 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 2118 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، بناء

 مواد توريد عن 22626 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد ابراهيم سيد -  134

 2012/11/26 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 2118 تابع برقم مقيد كان آخر رئيسى محل:  بجهة ، بناء

 ، كوافير عن 22623 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسكندر عبده رمزى امل -  135

 ابراهيم سلمان صمويل/  بملك النور حى 29 رقم المدينة محل:  بجهة

 إكسسوار عن 22635 برقم 20190416 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفبفى طه أشرف نها -  136

 السيد على العزيز عبد/بملك - التجارى السوق - 92 رقم قطعة:  بجهة ، اإلنترنت يخص ما عدا المحمول وصيانة محمول

 نظافة اعمال عن 22686 برقم 20190430 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود بدير عماد رشا -  137

 الهضبة حى - االرسال منطقة - 6 عمارة - 8 رقم شقة:  بجهة ،

 عن 22607 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى حسن الرازق عبد محمد -  138

 هللا فتح فاتن/بملك - الناصر عبد جمال شارع - 89 رقم عقار:  بجهة ، ماركت سوبر

 عن 22040 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصبى حسن أمين محب محمد -  139

 سوق - 24 رقم مكتب نعمة خليج:  بجهة ، انواعه بكافة الفنى واالنتاج الماء تحت التصوير مايخص عدا فوتوغرافى تصوير

 السياحية للخدمات مرجانة

 عن 22040 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصبى حسن أمين محب محمد -  140

 جنوب 22040 برقم مقيد رئيسى محل:  بجهة ، انواعه بكافة الفنى واالنتاج الماء تحت التصوير مايخص عدا فوتوغرافى تصوير

 سيناء

 عن 22628 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النعيم عبد هللا عبد المنعم عبد أحمد -  141

 - 68 رقم محل - نبق خليج:  بجهة ، والليموزين السياحة يخص ما عدا داخلية ورحالت بدوى وعشاء وجمال موتوسيكالت سفارى

 فيستا الجونا خان مول

 عن 22040 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القصبى حسن أمين محب محمد -  142

 جنوب 2240 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، انواعه بكافة الفنى واالنتاج الماء تحت التصوير مايخص عدا فوتوغرافى تصوير

 سيناء

:  بجهة ، مطعم عن 22654 برقم 20190421 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد أحمد سيد هاله -  143

 السبكى محمد محمد جمال/  بملك 10 رقم بالعقار القديم التجارى السوق

:  بجهة ، مطعم عن 22654 برقم 20190421 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد أحمد سيد هاله -  144

 2019/3/31 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 19582 برقم مقيد كان رئيسى محل

 مالبس عن 22638 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض الرازق عبد عطية نها -  145

 بدر مساكن - 1 رقم بالعقار محل:  بجهة ، العسكرى الزى مايخص عدا ومفروشات جاهزة

:  بجهة ، مطعم عن 13908 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد عيد محمد -  146

 أومبى باى شارك فندق - القرش خليج

:  بجهة ، مطعم عن 13908 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد عيد محمد -  147

 سيناء جنوب 13908 برقم مقيد الرئيسى المحل

 ىسفار عن 22682 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد موسى أحمد سميح -  148

 محمد موسى محمود/ بملك - الفنار:  بجهة ، السياحة يخص ما عدا داخلية ورحالت وجمال بدوى وعشاء متوسيكالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 22683 برقم 20190430 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عيد سالم نصار -  149

 عوده سالم فريجة/بملك - ميراخ وادى - نويبع طابا طريق - طابا:  بجهة ، السيارات

 تجارة عن 22683 برقم 20190430 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عيد سالم نصار -  150

 2015/11/16 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 18616 برقم مقيد كانن رئيسى محل:  بجهة ، السيارات

 مركز عن 22618 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس النبى عبد شعبان محمد -  151

 الرويسات - الصناعية المنطقة - 91 رقم قطعه:  بجهة ، سيارات وصيانه خدمه

 توريد عن 22606 برقم 20190409 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أبادير حبيب خيرى ماريو -  152

 النور حى - المميز السكن - 159 رقم عقار:  بجهة ، جافة بطاريات

 مطعم عن 22655 برقم 20190421 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين أحمد مصطفى أحمد -  153

 حسين احمد مصطفى/  بملك - المشربة:  بجهة ، وكافيتريا

 تجارة عن 22582 برقم 20190403 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السميع عبد محمد عوض هاله -  154

 يوسف ابو جوده ابراهيم ثناء/  بملك - 9 عمارة المنشية - 15 رقم بالقطعه - 3 رقم محل:  بجهة ، صحية ادوات

 مشغوالت عن 10726 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيرلس شاكر مكرم مجدى -  155

 سيناء جنوب 10726 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، كريمة وأحجار وفضيات ذهبية

 مشغوالت عن 10726 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كيرلس شاكر مكرم مجدى -  156

 الجولف - فيل جولى - مارتيم فندق بسور - 37 رقم محل:  بجهة ، كريمة وأحجار وفضيات ذهبية

 تجارة عن 22663 برقم 20190422 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على أحمد هللا عبد محمود -  157

 عمر محمد كامل هيثم/  بملك - الجمعية بجوار - القديم التجارى بالسوق محل:  بجهة ، والفاكهة الخضروات وتوريد

 غرف إيجار عن 22681 برقم 20190428 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  تادرس كامل فوزى كامل -  158

 أومبى باى شارك فندق - القرش خليج:  بجهة ، السياحة يخص ما عدا سكنية

 تربيه عن 22684 برقم 20190430 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الشيخ السيد فوزى دعاء -  159

 عامر عيد محمود عيد/  بملك الوادى شارع -99 رقم  بالعقار:  بجهة ، وبيعها الماشية وتسمين

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20190415 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس  السيارات صيانة  ،  شركة   شريكته و الخولى محمد المقتدر عبد محمد -  1

 النور حى العاملين سكن بترومين بنزين محطة:  بجهة ، السيارات صيانة عن ، 22625 برقم

 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس   العطارة و العطور تجارة  ،  شركة   شريكه و محمد جمعه أحمد إسالم شركة -  2

 نبق خليج بيتش اربيان فندق بداخل محل:  بجهة ، العطارة و العطور تجارة عن ، 22642 برقم 20190418

 و الخيل و الجمال و المتوسيكالت سفارى  ،  شركة   رضوان محمد كمال هيثم شريكه و يوسف أحمد هللا فتح عبدالرحمن -  3

 و و الصيد ادوات و الغوص و الليموزين و السياحة يخص ما عدا السيارات تأجير و شراء و بيع و السباحة ادوات و البدوى العشاء

 سفارى عن ، 22649 برقم 20190418 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس.   الصيد و المائية االلعاب و الرياضات

 و السياحة يخص ما عدا السيارات تأجير و شراء و بيع و السباحة ادوات و البدوى العشاء و الخيل و الجمال و المتوسيكالت

 بمنطقة 3 مدخل 39 رقم قطعة:  بجهة ،.  الصيد و المائية االلعاب و الرياضات و و الصيد ادوات و الغوص و الليموزين

 . الرويسات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الصحف إصدار عدا فيما الرياضية المسابقات إقامة و إعالن و دعاية   ،  شركة   شريكه و على حسين عبداللطيف حامد احمد -  4

 برقم 20190421 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.   الالزمة التراخيص على الحصول بعد و اإلنترنت و المجالت و

 على الحصول بعد و اإلنترنت و المجالت و الصحف إصدار عدا فيما الرياضية المسابقات إقامة و إعالن و دعاية عن ، 22653

 _ نبق( _  السياحية نبق لتنمية العالمية للشركة التابع)  الياسمين بسنتر الكائن( 16) رقم محل:  بجهة ،.  الالزمة التراخيص

 ،رأس.   الطبيعية األعشاب و الزيوت و العطارة منتجات توزيع و تجارة  ،  شركة   شركاه و محمد حسن على وائل شركة -  5

 األعشاب و الزيوت و العطارة منتجات توزيع و تجارة عن ، 22609 برقم 20190410 فى ،قيدت 16000.000   مالها

 - التجارى السوق - النجمة مول(  112)  رقم محل:  بجهة ،.  الطبيعية

   مالها ،رأس.   الغذائية التوريدات و الكافيهات و المطاعم إدارة  ،  شركة   شركائه و على أبو مرسى منجود بيومى محمد -  6

 109:  بجهة ،.  الغذائية التوريدات و الكافيهات و المطاعم إدارة عن ، 22613 برقم 20190410 فى ،قيدت 50000.000

 السيد أم بهضبة الخزان شارع( 1) دهب مول - الثانى الطابق

 10000.000   مالها ،رأس.   المنظفات و أنواعها بجميع الغذائية المواد بيع  ،  شركة   شريكه و مرسى شعبان محمد -  7

 الند مينا كامب بجوار محل:  بجهة ،.  المنظفات و أنواعها بجميع الغذائية المواد بيع عن ، 22679 برقم 20190428 فى ،قيدت

 بالمسبط

 100000.000   مالها ،رأس.   كمالياتها و غيارها قطع و السيارات بيع و تجارة  ،  شركة   شريكه و محمد ناجى أحمد -  8

 - 203 قطعة 3 محل:  بجهة ،.  كمالياتها و غيارها قطع و السيارات بيع و تجارة عن ، 22668 برقم 20190424 فى ،قيدت

 - التجارى السوق

 ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس(  والمكسرات والبن والحلويات العطارة تجارة)  ،  شركة   وشريكه عزازى عبده محمد -  9

 - هالومى شارع - 9 رقم قطعة:  بجهة ،( والمكسرات والبن والحلويات العطارة تجارة) عن ، 22605 برقم 20190408 فى

 باى نعمه هضبة

 طبية عيادات من تضمنه ما و المستشفيات و الطبية المراكز إدارة و تشغيل و إقامة  ،  شركة   شريكيه و طاهر محمد عادل -  10

 و إقامة عن ، 22601 برقم 20190408 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.   الطارئة الطبية الحاالت و الحوادث عالج و

:  بجهة ،.  الطارئة الطبية الحاالت و الحوادث عالج و طبية عيادات من تضمنه ما و المستشفيات و الطبية المراكز إدارة و تشغيل

 - السيد أم هضبة - الثانى الدور- البنوك شارع ب 2

 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس.   الرياضية المنشأت تشغيل و إدارة  ،  شركة   شريكه و القبانى ابراهيم محمد -  11

 المشربة ناحية الرين بالمبنى الكائنة الوحدة:  بجهة ،.  الرياضية المنشأت تشغيل و إدارة عن ، 22643 برقم 20190418

 فى ،قيدت 12000.000   مالها ،رأس   ومفروشات األقمشة توريد   ،  شركة   شريكته و غازى محمد محمد عماد -  12

 - ليزيه شارم شارع - أ34 رقم بالقطعة - األول بالدور محل:  بجهة ، ومفروشات األقمشة توريد عن ، 22604 برقم 20190408

 الهضبة

   مالها ،رأس.   أنواعه بكافة الفنى األنتاج يخص ما عدا تصوير ستوديو   ،  شركة   شريكه و الجالل محمد محمود -  13

 شقة:  بجهة ،.  أنواعه بكافة الفنى األنتاج يخص ما عدا تصوير ستوديو عن ، 22637 برقم 20190417 فى ،قيدت 5000.000

 - الهضبة - المزاد أرض 114 فيال 4

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   12648:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى دمحم طه مصطفى   - 1

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   12904:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد محمود حماده   - 2

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   21198:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى السيد رأفت أشرف   - 3

 التجارة إلعتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   14114:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان على محمد على تهامى   - 4

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   19950:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يعقوب فهمى إدوارد ألبرت مريم   - 5

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

 محو  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   20596:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على حسين محمد وئام   - 6

 التجارة إلعتزال القيد

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   13295:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جالل محمد حسن محمد أحمد   - 7

 بالمحل النشاط إلنهاء القيد محو  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   18561:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه سليم عطيه إسالم   - 8

 التجارة إلعتزال القيد محو

 تم   20190408 تاريخ وفى ،   15953:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ربيع إبراهيم محروس خيرى محمود   - 9

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   13763:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض الفتاح عبد أحمد طارق   - 10

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   12157:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح موسى مسلم رباع   - 11

 التجارة العتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190409 تاريخ وفى ،   14265:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد السيد الغنى عبد أمينة   - 12

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   5651:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف سعد محمد نادية   - 13

 الفرع إللغاء القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   13939:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد ياسين أيمن   - 14

 التجارة إلعتزال القيد محو

 تم   20190410 تاريخ وفى ،   12329:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البسومى الحليم عبد مصطفى محاسن   - 15

 التاجرة لوفاة القيد محو  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   21765:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد العزب العزب مختار   - 16

 التجارة إلعتزال القيد محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20190410 تاريخ وفى ،   7148:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سولاير حلمي عيد نسيم   - 17

 التجارة إلعتزال القيد محو

 محو  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   2628:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن كيالنى فايزه   - 18

 التجارة إلعتزال القيد

 شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   17912:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حلمى توفيق حسين إيهاب   - 19

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

 تم   20190416 تاريخ وفى ،   20647:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى سالم محمد محمد شعبان أحمد   - 20

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20190416 تاريخ وفى ،   14765:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صباح حسن محمد محمد حامد محمد   - 21

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190416 تاريخ وفى ،   3132:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خطاب على الحميد عبد العزيز عبد   - 22

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20190416 تاريخ وفى ،   3132:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خطاب على الحميد دعب العزيز عبد   - 23

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   19833:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يعقوب زكى نادى مرتينا   - 24

 التجارة إلعتزال القيد محو تم

 تم   20190417 تاريخ وفى ،   17652:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المهدى عبد أحمد محمد محمد أحمد   - 25

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   14958:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  أحمد على محمد الدين عالء   - 26

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   19832:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حكيم رسمى يوسف مينا   - 27

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   20821:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  داوود على على محمد   - 28

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   21218:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد على محمود حسن   - 29

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   20297:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد صالح محمد شيماء   - 30

 التجارة إلعتزال القيد محو

 تم   20190421 تاريخ وفى ،   21727:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المالك عبد الساتر عبد ميالد أبانوب   - 31

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   10598:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عرابى محمود سيد طه رحيم   - 32

 بالمحل النشاط إلنهاء القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   10598:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عرابى محمود سيد طه رحيم   - 33

 بالمحل النشاط إلنهاء القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   10137:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه عوض ميخائيل يونان   - 34

 بالمحل النشاط إلنهاء القيد محو  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   10598:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عرابى محمود سيد طه رحيم   - 35

 بالمحل النشاط إلنهاء القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20190422 تاريخ وفى ،   11358:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عرابى محمود سيد طه مجدى   - 36

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   8109:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم صالح فريج جميعه   - 37

 التجارة إلعتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   15060:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيد الرازق عبد محمد إنتصار   - 38

 التجارة العتزال القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   15060:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سيد الرازق عبد محمد إنتصار   - 39

 التجارة العتزال القيد محو  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190424 تاريخ وفى ،   14708:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مطير مرشد هاشم عيد   - 40

 التجارة إلعنزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   15986:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عثمان محمد مصطفى   - 41

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  15371 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد المهدى المهدى محمد حسين -  1

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190402 ، تاريخ وفي  22233 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشاعر حفنى أحمد هللا عبد محمد -  2

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190403 ، تاريخ وفي  6548 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف احمد العظيم عبد هشام -  3

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  21582 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االسناوى محمد أحمد ربيع مصطفى -  4

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  15085 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خفاجه زايد سعيد محمد -  5

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190404 ، تاريخ وفي  12866 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البرعى حسن يوسف صبرى -  6

  جنيه  80000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  9697 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العشماوى موسى عادل رامى -  7

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  20548 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سلطان الحميد عبد على سلطان -  8

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190407 ، تاريخ وفي  20686 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خضر أحمد سيد على رأفت على -  9

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  10756 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المالح محمد أنور محمد -  10

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  20706 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بشاى الرب جاد مسعود مايكل -  11

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  16122 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نويصر الغفار عبد المنعم عبد سمير إيمان -  12

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  21007 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شنوده خليل حلمى هترى -  13

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  19728 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد رمضان شلبى فوزيه -  14

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  15762 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  إبراهيم السيد ثروت فاطمة -  15

  جنيه  70000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  10421 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن نجيب محمد إسماعيل -  16

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

،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  3060 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين خير محمد محمد لطفى -  17

  جنيه  10000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  19157 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جميل الخالق عبد محمد شوقى محمد أمانى -  18

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  22630 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  األدغم هللا عبد هللا عبد جمال محمد -  19

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

،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  19641 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفتاح عبد على عوض السيد -  20

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190416 ، تاريخ وفي  2994 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحليم عبد فتحى محمد هانم -  21

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  21893 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن محمد منصور متولى هدير -  22

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

،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  6362 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غيضان محمد محمد رضا أحمد -  23

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  17195 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بديوى المرسى السيد هيثم -  24

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  12613 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بكر محمد أنور ياسر -  25

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  10137 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه عوض ميخائيل يونان -  26

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  14639 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حبيب عبده الحميد عبد عبده -  27

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

،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  17733 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه الرحمن عبد خيرى عطيه -  28

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  2249 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  أحمد السميع عبد عادل -  29

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  8688 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االلفى على المتولى على -  30

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190428 ، تاريخ وفي  6885 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مدبولى الدسوقى إبراهيم طارق -  31

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190430 ، تاريخ وفي  20579 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العينين ابو حلمى العليم عبد فيفى -  32

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

،  المال رأس تعديل تم  20190430 ، تاريخ وفي  12407 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعاطى أبو أحمد محمد سامح -  33

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 22575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، انطون عزيز حليم ثروت -  1

 خدمات بمنطقة الكائن - التجارى بالسوق الخلفى كارفور مدخل بجوار الخلفية بالمنطقة األرضى بالدور الكائن المحل ،:   الـتأشير

  7 رقم سوق نعمه خليج

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 14013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى على المعطى عبد محمد أحمد -  2

 سيناء جنوب 14013 تابع برقم وقيد 2019/4/1 بتاريخ 1285 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 22574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم جمعه سالم خالد -  3

  صالح محمد جميعه/  بملك السادات شارع اول - 1 رقم بالعقار ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 22577    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سعد محمود سامح -  4

  الهضبة - الرياضات نادى - B45 عمارة - 2 رقم مكتب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 22576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد صالح محمد سامح -  5

 السريع الطريق - بأبورزق الرئيسى الشارع أمام محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 22580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيادة العزيز عبد مصطفى نورهان -  6

 على العزيز عبد مصطفى/بملك - الوادى منطقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 15072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم يسى محفوظ سمير -  7

 سيناء جنوب 15072 تابع برقم وقيد 4/2//2019 بتاريخ 1308 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 22579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد صالح محمد مجدى محمد -  8

 حميد حسين الفتاح عبد أحمد/بملك - هالومى شارع - 6 رقم عقار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 22578    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزتحرى محمد الحكيم عبد ممدوح مى -  9

 القديمة المنشية السالم شارع(  14)  146 رقم قطعة 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 15072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم يسى محفوظ سمير -  10

  سالم سريع حميد حسين/  بملك - النور حى اشغال تقسيم - 2 رقم قطعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 22582    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السميع عبد محمد عوض هاله -  11

  يوسف ابو جوده ابراهيم ثناء/  بملك - 9 عمارة المنشية - 15 رقم بالقطعه - 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 22586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا بانوب وديع عماد -  12

 شرم كوين فندق - 6 رقم محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 22581    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دبل ندا محمد جمعه -  13

  المزينه 2 رقم عقار ،

 العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 22587    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البن على الحليم عبد عاطف محمد خالد -  14

  شرم كوين قرية - 9 رقم محل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 21061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سالمان محمد فرج -  15

  القديم السوق -325- رقم عقار فاصل بدون 2 و 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 15105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباجورى مصطفى أحمد أحمد -  16

 الحرفية المنطقة - 148 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 22583    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود بناوى حلمى محمود -  17

  الدين شرف محمد إبراهيم زينب/بملك - المنورة المدينة شارع - 239 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 22584    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه هللا عبد احمد احمد -  18

  سليمان محمد حسين/  بملك القديمه المنشية يوليو 23 شارع -100 رقم العقار - 7 رقم محل ،:   يرالـتأش

 تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 22585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحالوى مرسى الهادى عبد محمد زينب -  19

  مقهى بجوار السالم كونكورد لفندق الرئيسى المبنى خارج - فواصل بدون محل 2 عدد ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 22585    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحالوى مرسى الهادى عبد محمد زينب -  20

 2017/12/14 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 9942 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 22595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على محمد على تهامى -  21

 السياحى نبق مركز - األمامية بالواجهة - األرضى بالدور محل - نبق خليج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 22595    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على محمد على تهامى -  22

  2019/4/3 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 14114 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 22497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنودة رزق سامى ديفيد -  23

  F1 محل سافوى فندق - السوهو ميدان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 22497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنودة رزق سامى ديفيد -  24

 سيناء جنوب 22497 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 15152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهار العزيز عبد أحمد صالح الدين حسام -  25

 نبق خليج - سات عرب مول - 10 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 15152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهار العزيز عبد أحمد صالح الدين حسام -  26

 جنوب 15152 تابع برقم والمقيد 2017/8/29 بتاريخ 2626 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 سيناء

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 22591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طاحون الحميد عبد منصور طه اسماعيل -  27

  الرويسات -86 رقم عقار - 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 21484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر توفيق هارون جريس -  28

 سيناء جنوب 21484 تابع برقم وقيد 2019/4/4 بتاريخ 1357 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 19579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سويحة جاد عازر بيتر -  29

 - القديم التجارى السوق -336 رقم قطعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 22588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عيسى محمد انتصار -  30

  االمانه مخبز امام - القديمه المنشية التحرير شارع - 104 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 22588    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عيسى محمد انتصار -  31

 2004/8/22 تاريخ فى محوه وتم سيناء جنوب 3465 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 22594    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعزع عامر حلمى تغريد -  32

  توفيق الدين صالح محمد مجدى/  بملك - المسبط النصر  شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 16710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على جبر عاصم -  33

  السياحية والقرى للفنادق رايز صن شركة/  بملك - بيتش اربيان بفندق محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 16710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على جبر عاصم -  34

 سيناء جنوب 16710 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 15348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سريع سالمه سليم سيد -  35

 سيناء جنوب 15348 تابع برقم وقيد 2019/4/4 بتاريخ 1347 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 22590    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد فتحى هبة -  36

  القديمة المنشية - فاصل بدون 23و22 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 15348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سريع سالمه سليم سيد -  37

  التاجر بملك - 8 عمارة 12 رقم سكنية وحدة  - التاجر بملك بالكامل األرضى الدور - 5 رقم سكنية وحدة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 21484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر توفيق هارون جريس -  38

 حمد أحمد حسان/بملك - القديمة المنشية شارع - 94/60 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 21484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر توفيق هارون جريس -  39

 سيناء جنوب 21484 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 16710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على جبر عاصم -  40

 سيناء جنوب 16710 تابع برقم وقيد 2019/4/4 بتاريخ 1353 برقم أودع خرى رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 22497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنودة رزق سامى ديفيد -  41

 سيناء جنوب 22497 تابع برقم وقيد 2019/4/4 بتاريخ 1343 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 22593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان نبوى سيد وليد -  42

  الماركاتو االخضر الوادى بسنتر - 8 رقم محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 21809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد الشافى عبد سيد مجدى -  43

 أحمد أحمد محمد بملك األرضى الدور 2 شقة 79 رقم عقار الزهراء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 15152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهار العزيز عبد أحمد صالح الدين حسام -  44

 نبق خليح - سات عرب مول - 9 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 22589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى المجيد عبد الخالق عبد اسالم -  45

  سمحان سالم مول - المنورة المدينة شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 22589    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى المجيد عبد الخالق عبد اسالم -  46

 2017/7/6 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 18925 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  لعنوانا تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 7330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه ربه عبد سالمه -  47

 التاجر بملك المحاش شاطئ ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 22600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحميد عبد محمد رحاب -  48

 محمد موسى السيد فايز/بملك - السادات شارع - 4 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 22596    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس على محمد محمد عمرو -  49

  الهضبة دهب بمول - األرضى الدور - 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 22597    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بولس حنا سمير مينا -  50

  سليمان سالم محمد بملك - مصر بنك خلف ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 22599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صموئيل خليل نادر امجد -  51

  نبق خليج - فانتيزيا بمول - 12 رقم بالقطعة الكائن - 3 رقم المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 22598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم بدوى النعيم عبد يسرى -  52

  المياه شرم التجارى سنتر سيتى سوق - 129 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 6768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغدادى محمد أحمد عالء -  53

 جنوب 6768 تابع رقم تحت وقيدا 2019/4/8 بتاريخ 1377و 1376 برقمى أودعا آخر رئيسى محل2 عدد إفتتاح ،:   الـتأشير

 سيناء

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 6768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغدادى محمد أحمد عالء -  54

  1 صالة - الركاب بمبنى - بالبارك العاملين كافيتريا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 6768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغدادى محمد أحمد عالء -  55

 سيناء جنوب 6768 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 6768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغدادى محمد أحمد عالء -  56

  بالمطار المدنى بالطيران العاملين بإستراحات العاملين كافيتريا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 6768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغدادى محمد أحمد عالء -  57

 سيناء جنوب 6768 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 4946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد مصطفي الباسط عبد -  58

 فاصل بدون 15و10 رقم عقار - الحرية شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 12865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم العزيز عبد السيد العزيز عبد -  59

  يوسف على السيد عصام/بملك - أ/92 رقم قطعة - الحرفية المنطقة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 22602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد اللطيف عبد مصطفى رضا -  60

  عطوه سالم حمدان سليمان/بملك - الوادى قرية - ريجوا ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 13295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالل محمد حسن محمد أحمد -  61

 سيناء جنوب 13295 تابع برقم والمقيد 2013/2/4 بتاريخ 229 برقم المودع االخر الرئيسى المحل نشاط إنهاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 22603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد اسماعيل احمد -  62

  باى كورال بقرية الكائن 100 رقم المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22606    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أبادير حبيب خيرى ماريو -  63

  النور حى - المميز السكن - 159 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 22607    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حسن الرازق عبد محمد -  64

 هللا فتح فاتن/بملك - الناصر عبد جمال شارع - 89 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 22612    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق الحسيب عبد محمد محمود -  65

  11 رقم بالعقار - B21  رقم محل - برايد شرم - نبق خليج ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 22608    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد الكريم جاد كامل عاطف -  66

 القديمة المنشية - السادات شارع - 132 عقار ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 22610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم السيد الحميد عبد حلمى الحميد عبد -  67

  - القديم التجارى السوق - 619 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 5651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف سعد محمد نادية -  68

 سيناء جنوب 5651 تابع برقم والمقيد 2006/8/23 بتاريخ 1475 برقم المودع الفرع قيد محو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 12155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مناع سعد عبدالرازق رمضان رضا -  69

  كيندى رأس منطقة - كى إم كى مول - 7 رقم بالعقار والكائن - 204 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 ختاري وفي 22617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوده الحق عبد السيد شعبان محمود -  70

  الصناعية الرويسات - 133 رقم قطعه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 22617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوده الحق عبد السيد شعبان محمود -  71

  2015/9/15 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 17546 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 22611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد محمد السيد محمد -  72

  القديم التجارى السوق - 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 16122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويصر الغفار عبد المنعم عبد سمير إيمان -  73

 تابع برقم والمقيد 2018/5/27 بتاريخ 1646 برقم والمودع اآلخر الرئيسى المحل رأسمال تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 سيناء جنوب 16122

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 15762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم السيد ثروت فاطمة -  74

 أندراوس أنور إميل/بملك - الحرفيين - 3 رقم محل - 25 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 22619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزين ابو النبى عبد محمود عادل -  75

  التاجر/  بملك الوادى قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 22619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزين ابو النبى عبد محمود عادل -  76

 2003/9/20 محوه وتم سيناء جنوب 2465 برقم مقيد كان آخر رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 22619    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزين ابو النبى عبد محمود عادل -  77

 2008/6/30 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 5702 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 22618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس النبى عبد شعبان محمد -  78

  الرويسات - الصناعية المنطقة - 91 رقم قطعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 22615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عباس محمد احمد -  79

 وحدة 204 ال عمارات - أ 8 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 22616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متى بخيت مجدى رفعت -  80

 أ مدخل السالم حى 7 عمارة 3 شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 22616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متى بخيت مجدى رفعت -  81

  اإلسماعيلية غرفة تجارى سجل 11504 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 16186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح سيد على عادل -  82

  غزاله الشافى عبد سعيد حمدى/  بملك المشربة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 16186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح سيد على عادل -  83

 سيناء جنوب 16186 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 21007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنوده خليل حلمى هنرى -  84

 جنوب 21007 تابع برقم والمقيد 2018/12/26 بتاريخ 4215 برقم والمودع االخر الرئيسى المحل مال رأس تعديل ،:   الـتأشير

 سيناء

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 16186    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح سيد على عادل -  85

 يناءس جنوب 16186 تابع برقم وقيد 2019/4/11 بتاريخ 1440 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 22621    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ عوض عوض عوض محمود -  86

  محمد على عصام/  بملك القاهرة بنك بجوار - المشربه ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 19071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم الرازق عبد الخالق عبد رسمية -  87

 على مصطفى كامل/بملك - 61 رقم قطعة - الحرفية المنطقة ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 20878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمينى عثمان عثمان طاهر -  88

  د منطقة - 4 رقم مكتب - 19 رقم قطعة - واإلسكان للبناء التعاونية الجمعية أرض - النور حى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 22620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور يس نوبى عابدين -  89

 العصلة - الجديد مبارك - 6 عمارة أمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 20921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكى محمود عطيه محمد -  90

 سالمه عوده محمد/بملك - مصيعد ملكية إعتداد 7 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 20878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمينى عثمان عثمان طاهر -  91

 سيناء جنوب 20878 تابع برقم وقيد 2019/4/14 بتاريخ 1451 برقم أودع آحر رئيسى محل إفتتاح ،   :الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 22622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحمن عبد جالل مى -  92

 محمد محمود محمد/  بملك - القديمه المنشية - 4 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 22623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر عبده رمزى امل -  93

  ابراهيم سلمان صمويل/  بملك النور حى 29 رقم المدينة محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 20669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل فوزى إبراهيم يوسف -  94

 أحمد أحمد جالل/بملك - النور حى - 159 رقم عقار - المتميز اإلسكان ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 22628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعيم عبد هللا عبد المنعم عبد أحمد -  95

  فيستا الجونا خان مول - 68 رقم محل - نبق خليج ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 22627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمى سليم سليمان سليم -  96

 سليم سليمان نصار/  بملك الترابين -3 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 3060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرالدين محمد محمد لطفى -  97

 سيناء جنوب 3060 تابع برقم والمقيد 2004/5/11 بتاريخ 587 برقم والمودع اآلخر الرئيسى المحل مال رأس تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 22626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد ابراهيم سيد -  98

  ابراهيم سيد محمد/  بملك القديم التجارى السوق -136 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 22626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد ابراهيم سيد -  99

 2012/11/26 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 2118 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 22626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد ابراهيم سيد -  100

 2012/11/26 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 2118 تابع برقم مقيد كان آخر رئيسى محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 22624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الحليم عبد أحمد تهانى -  101

  فواصل بدون 23-22 رقم بالعقار - 3 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد على حسين الدسوقى هللا عبد -  102

 والخدمات للتوريدات سيناء جنوب شركة/بملك - النور حى - 11 رقم القطعة بجوار محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد على حسين الدسوقى هللا عبد -  103

 سيناء جنوب 953 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين الدسوقى هللا عبد -  104

 سيناء جنوب 953 تابع برقم وقيد 2019/4/16 بتاريخ 1504 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 20894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ترمس على إبراهيم فوزى -  105

 جبريل محمد أحمد عمران/بملك - الصناعية المنطقة - 122 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف ، العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 16806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم أحمد أحمد ماهر -  106

 للتجارة السعودية المصرية الشركة/بملك - عيون أمواج فندق - L08 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 22632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد حسن محمد -  107

  التجارى البركة مركز - 2 رقم قطعه العلوى الدور 46 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 22634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر سيد أحمد محمد -  108

  السادات شارع - القديمة المنشية - 1 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 22633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفل عامر حسن حمدى مها -  109

 الصناعية شرم جوهرة شركة/بملك - الحرفية بالمنطقة - الصناعية شرم جوهرة مركز - A103 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 22635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفبفى طه أشرف نها -  110

  السيد على العزيز عبد/بملك - التجارى السوق - 92 رقم قطعة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 22630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، األدغم هللا عبد هللا عبد جمال محمد -  111

  السادات شارع -  132 رقم بالعقار -2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 22630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، األدغم هللا عبد هللا عبد جمال محمد -  112

 2015/5/20 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 14774 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 22631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوة سالم خضير محمد -  113

  عطوه سالم خضير عبدهللا/  بملك المزينه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 12613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد أنور ياسر -  114

 12613 تابع برقم والمقيد 2017/10/16 بتاريخ 3110 برقم والمودع اآلخر الرئيسى المحل ونشاط سمة تعديل ،:   الـتأشير

 سيناء جنوب

،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 21413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعيم عبد العزيز عبد على تهانى -  115

 حسن محمد بدران/بملك - الصناعية المنطقة - 63 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 19641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد على عوض السيد -  116

  عبدالفتاح على عوض جمال/بملك - السفارى منطقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 22629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد منوفى فرج على -  117

  ماركت غزاله امام - 3 رقم عقار - المسبط ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 22636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر محمد السيد هشام -  118

 العلوى الدور 236 رقم تجارى محل شرم دلتا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 10726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيرلس شاكر مكرم مجدى -  119

 الجولف فيل جولى مارتيم فندق بسور - 37 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 10726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيرلس شاكر مكرم مجدى -  120

 سيناء جنوب 10726 برقم مقيد الرئيس المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 10726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيرلس شاكر مكرم مجدى -  121

 جميعا وقيدوا 2019/4/17 بتاريخ 1526 حتى 1523 من بأرقام أودعت أخرى رئيسية محالت أربع 4 عدد إفتتاح ،:   الـتأشير

 سيناء جنوب 10726 تابع رقم تحت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 10726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيرلس شاكر مكرم مجدى -  122

 سيناء جنوب 10726 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 10726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيرلس شاكر مكرم مجدى -  123

  يونفرسال شارع - 16 رقم عقار - 1 رقم مجل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 10726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيرلس شاكر مكرم مجدى -  124

 سيناء جنوب 10726 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 10726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيرلس شاكر مكرم مجدى -  125

  الجولف - فيل جولى - مارتيم فندق بسور - 37 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 22639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن زرازير حسن أحمد -  126

  القديم التجارى السوق - األرضى بالدور - 358 رقم بالمبنى - 1 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 22638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض الرازق عبد عطية نها -  127

  بدر مساكن - 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 20017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود المجد أبو إبراهيم جيهان -  128

 القاهرة تجارى سجل        برقم وقيد 2019/      /      بتاريخ      برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 10726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيرلس شاكر مكرم مجدى -  129

 سيناء جنوب 10726 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 10726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيرلس شاكر مكرم مجدى -  130

  اواسيز جراند فندق -2 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 12480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين جمال على سعد حلمى أمال -  131

 12480 تابع برقم والمقيد 2016/9/26 بتاريخ 2058 برقم ع والمود اآلخر الرئيسى المحل نشاط تعدييل ،:   الـتأشير وصف

 سيناء جنوب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 22645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود أحمد فخرى على -  132

 - 4 رقم شقة - 5 رقم العقار - النادى حى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 22647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى فضل مجدى إبراهيم -  133

  - 2 رقم عقار - القديم السوق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 13870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد إسماعيل على أحمد -  134

 الدقهلية   سجل    برقم وقيد 2019/     /     بتاريخ        برقم أودع بالدقهلية آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 22640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى إبراهيم يوسف محمد تامر -  135

 وليلة ليلة ألف بقرية - 15 رقم محل ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 22640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى إبراهيم يوسف محمد تامر -  136

 اإلسكندرية غرفة سجل 34374 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 22640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى إبراهيم يوسف محمد تامر -  137

 2017/7/18 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 18395 برقم مقيد رئيسى محل له كان ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 22641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحسن عبد مصطفى فهمى سمير محمود -  138

 السيل مجرى بجوار - الرئيسى العصلة -المسبط ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 22650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد إمام محمد أحمد -  139

  الهضبة - البحرية الرياضات نادى شارع - E17 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 12613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد أنور ياسر -  140

 سيناء جنوب 13613 تابع برقم والمقيد 2017/10/16 بتاريخ 3110 برقم والمودع اآلخر الرئيسى المحل قيد محو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 22644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى أبو المتولى السعيد عماد -  141

 موسى عودة صباح/  بملك - المشربة - الند الهابى بمبنى المشربة بشارع محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 22648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب زكى أحمد على حسن -  142

  الهضبة خدمات شارع - 4 رقم بالعقار - 5 رقم الشقة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 22646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى محمد السيد على داليا -  143

 سبيتان فرج غانم  محمد/  بملك - العصلة - التنمية فلل امام الرئيسى العصلة بشارع محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين أحمد مصطفى أحمد -  144

  حسين احمد مصطفى/  بملك - المشربة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة نجيب الكريم عبد محسن -  145

  اسماعيل محمد خالد/  بملك - المشربة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى حسن أمين محب محمد -  146

 سيناء جنوب 22040 تابع برقم وقيد 2019/4/21 بتاريخ 1561 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل شفيق سمير كريم -  147

  النيل سنتر بمول محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحمن عبد جالل مى -  148

 محمد محمود محمد/بملك - 53 رقم عقار - القديمة المنشية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى حسن أمين محب محمد -  149

  السياحية للخدمات مرجانة سوق - 24 رقم مكتب نعمة خليج ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى حسن أمين محب محمد -  150

  سيناء جنوب 22040 برقم مقيد رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى حسن أمين محب محمد -  151

 سيناء جنوب 2240 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد أحمد سيد هاله -  152

  السبكى محمد محمد جمال/  بملك 10 رقم بالعقار القديم التجارى السوق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد أحمد سيد هاله -  153

 2019/3/31 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 19582 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 19073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد عباس الحليم عبد منى -  154

 سيناء جنوب 19073 تابع برقم وقيد 2019/4/21 بتاريخ 1565 برقم أودع فرع إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 15258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمان محمد أحمد على -  155

 سيناء جنوب 15258 تابع برقم والمقيد 2019/2/5 بتاريخ 410 برقم المودع للفرع التجارية السمة تعديل ،:   أشيرالـت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 5615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عثمان أحمد محمد -  156

 للفنادق الهتدسية الشركة/بملك - جراند رويال فندق  - السيد أم هضبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده انور رجب ثناء -  157

  التجارى بالملحق - 7 رقم محل - طابا فندق - طابا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده انور رجب ثناء -  158

 سيناء جنوب 22572 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجليل عبد الراضى عبد حمادة الراضى عبد -  159

  سيد السيد وليد/  بملك - 23 رقم محل - النور حى ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22572    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده انور رجب ثناء -  160

 سيناء جنوب 22572 تابع برقم وقيد 2019/4/21 بتاريخ 1563 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 22651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد توفيق محمد عمرو -  161

 المليل شارع - 3 رقم عقار - المسبط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 19073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد عباس الحليم عبد منى -  162

  شرم دلتا - فواصل بدون 30/ 4و3و2و1 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 22658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان محروس صبحى الرحمن عبد -  163

  كتراكت فندق بجوار - نعمه خليج ،:   الـتأشير وصف، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 22662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان ذكى سيد احالم -  164

 2018/8/12 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 20123 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 22662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان ذكى سيد احالم -  165

  الجواد عبد السعيد حمام/  بملك السادات شارع - 12 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 22660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى احمد المتولى حسين هانى -  166

 ابراهيم عثمان احمد احمد/  بملك - سدر وادى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 13678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجى محمد زايد سعيد صالح -  167

 ربيع حسن ربيع حسنى/بملك - العسكرى بالقطاع - 6 رقم عقار - السالم حى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 17733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه الرحمن عبد خيرى عطيه -  168

 123 رقم محل - 11 قطعة - نبق - مول  جراند ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 10598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى محمود سيد طه رحيم -  169

  لإلستثمارات األفق شركة/بملك - فانتازيا قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 10598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى محمود سيد طه رحيم -  170

 تابع برقم والمقيدين 2014/7/7 بتاريخ 1713و 1712 برقم والمودعين اآلخرين الرئيسيين المحليين قيد محو ،:   الـتأشير وصف

 ءسينا جنوب 10598

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 10598    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى محمود سيد طه رحيم -  171

 جنوب 10598 تابع برقم والمقيد 2018/9/9 بتاريخ 2638 برقم والمودع اآلخر الرئيسى المحل قيد محو ،:   الـتأشير وصف

 سيناء

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 22659    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الحميد عبد سالم محمد -  172

  زايد سالم  جميل سيد/ بملك التجارى السوق شارع - 21/ 32 رقم بالعقار بدون محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 22661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا حسن المحمودى انور -  173

  العاطى عبد الجليل عبد خضيرى سيد/  بملك - التجارى السوق - 209 بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 12613    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد أنور ياسر -  174

  133 بالعقار محل - القديم التجارى السوق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 2249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد السميع عبد عادل -  175

 التاجر/بملك - 185 رقم - القديمة المنشية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 22663    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على أحمد هللا عبد محمود -  176

  عمر محمد كامل هيثم/  بملك - الجمعية بجوار - القديم التجارى بالسوق محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 10137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عوض ميخائيل يونان -  177

 سيناء جنوب 10137 تابع برقم والمقيد 2017/11/5 بتاريخ 3364 برقم والمودع اآلخر الرئيسى المحل قيد محو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 10137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عوض ميخائيل يونان -  178

  3 رقم محل - 76 رقم قطعة - التجارى السوق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 10726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيرلس شاكر مكرم مجدى -  179

 10726 تابع برقم والمقيد 2019/4/17 بتاريخ 1526 برقم والمودع اآلخر الرئيسى للمحل تجارية سمة إضافة ،:   الـتأشير

 سيناء جنوب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 22664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد على محمود فتحى -  180

  سليمان عيد سليمان بملك - 3 مدخل - 9 رقم عقار - الرويسات ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 22665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كساب ناشد أمشير رامى -  181

  نعمه خليج - السلطانة مبنى - 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 22665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كساب ناشد أمشير رامى -  182

  2015/1/4 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب10692 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 16844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسطويسىال أحمد أحمد محمد -  183

 سيناء جنوب 16844 برقم وقيد 2019/4/23 بتاريخ 1609 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 16844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى أحمد أحمد محمد -  184

  4 رقم محل - ريزورتس سى كورال هوليداى فندق ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 16844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى أحمد أحمد محمد -  185

 5 رقم محل - ريزورتس سى كورال هرليداى فندق ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 16844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى أحمد أحمد محمد -  186

 سيناء جنوب 16844 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 2456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد رحاب أبو السيد أشرف -  187

  السويس 47933 برقم المقيد و 2007/3/27 بتاريخ 1342 برم المودع و بالسويس الكائن الفرع قيد محو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 2456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد رحاب أبو السيد أشرف -  188

  السويس 47933 برقم المقيد و 2007/3/27 بتاريخ 1342 برم المودع و بالسويس الكائن الفرع قيد محو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر الحميد عبد شعبان عزت -  189

  1 رقم محل - 104 قطعه القديمة المنشية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يواقيم نقوال عبدمريم رؤوف -  190

 اللطيف عبد الجليل عبد القادر عبد/بملك - حنيفة أبو اإلمام شارع - 367 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود الواحد عبد السيد تامر -  191

 الطور وادى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود الواحد عبد السيد تامر -  192

 2018/7/11 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 9263 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود الواحد عبد السيد تامر -  193

 2018/7/11 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 9263 تابع برقم مقيد كان آخر رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود الواحد عبد السيد تامر -  194

 2012/8/7 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 9263 تابع برقم مقيد كان آخر رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 13163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد العراقى محمد فتحى السالم عبد -  195

 التاجر/بملك - الحرفية المنطقة - 178 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم زايد محمد عيد -  196

 التحلية محطة فخل - واسط منطقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم شتيوى فوزى حسين -  197

 المزينة قرية - الدولفين بشارع كائن محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغبى محمد النبى عبد دياب رامى -  198

  1 رقم محل - 139 رقم عقار/  بملك الرويسات الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران محمد صالح مشيرة -  199

 - 7 سوق - نعمة خليج خدمات بمنطقة الكائن التجارى بالسوق األرضى بالطابق 13D رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حميد عياد إسماعيل -  200

 صويرة أبو - 2 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى محمود سيد طه مجدى -  201

  سالم سليم أحمد/بملك - الشيخ شرم طريق -  صوبرة أبو ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى محمود سيد طه مجدى -  202

  2019/4/22 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 11358 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 22676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرشد هاشم عيد طالل -  203

 سالم فريج سالمه جمال/بملك - التعاون بنزين محطة بجوار - صويرة أبو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 22682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد موسى أحمد ميحس -  204

 محمد موسى محمود/ بملك - الفنار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 13908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد عيد محمد -  205

 سيناء جنوب 13908 تابع برقم وقيد 2019/4/28 بتاريخ 1648 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 22677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن ايهاب حسن -  206

  7 رقم سوق - نعمه خليج خدمات بمنطقة الكائن - التجارى بالسوق - األرضى الطابق ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 22677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن ايهاب حسن -  207

          السويس تجارى سجل 69357 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 22677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن ايهاب حسن -  208

 سيناء جنوب 22677 تابع برقم مقيد بالطور آخر رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 22680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم السميع عبد السيد محمد -  209

  الهضبة - الموتيالت شارع - 10 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 6885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدبولى الدسوقى إبراهيم طارق -  210

 الشفيق عبد الدين وعالء دراج على محمد على/بملك - التجارى آسيا  بسوق - األرضى الدور - 40 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 متولى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 22678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم موسى محمود كريمه -  211

 صبيح حسين صبيح/  بملك مكة بفندق محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 13908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد عيد محمد -  212

  أومبى باى شارك فندق - القرش خليج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 13908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد عيد محمد -  213

 سيناء جنوب 13908 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 22681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تادرس كامل فوزى كامل -  214

  أومبى باى شارك فندق - القرش خليج ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 22677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن ايهاب حسن -  215

 - نعمه خليج خدمات بمنطقة الكائن - التجارى السوق - كارفور ناحية من الشالل بجوار - األرضى بالطابق ،:   الـتأشير وصف

 7 رقم سوق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 22677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن ايهاب حسن -  216

 السويس تجارى سجل 69357 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 22677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن ايهاب حسن -  217

 سيناء جنوب 22677 برقم مقيد آخر رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 22684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الشيخ السيد فوزى دعاء -  218

  عامر عيد محمود عيد/  بملك الوادى شارع -99 رقم  بالعقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 20667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات أحمد أحمد السيد طارق -  219

 صباح حسين محمد هللا عبد/بملك - طابا شارع - 96 بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 22685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصف ابراهيم وجيه ماجد -  220

  الهضبة - الخدمات أرض - 4 رقم عقار - 2 رقم مكتب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 18942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته ربيع نجيب محمد -  221

  الهضبة - بلو رويال بمول - A3 رقم معرض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 22683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عيد سالم نصار -  222

 عوده سالم فريجة/بملك - ميراخ وادى - نويبع طابا طريق - طابا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 22683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عيد سالم نصار -  223

 2015/11/16 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 18616 برقم مقيد كانن رئيسى محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 22686    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود بدير عماد رشا -  224

  الهضبة حى - االرسال منطقة - 6 عمارة - 8 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 22687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى عبده محمد امانى -  225

  القديمة المنشية الناصر عبد جمال شارع - 90 رقم بالعقار الكائن - 7 رقم محل ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  لنشاطا تعديل تم20190402 تاريخ وفي 17929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد محمد هدية محمد -  1

 . عامة مقاوالت ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 22120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابواالسعاد محمد محمد مروان -  2

 . السياحة يخص ما عدا السكنية الوحدات و التجارية الموالت إدارة ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 21061   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سالمان محمد فرج -  3

 جلدية منتجات توريدات مكتب ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 15105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباجورى مصطفى أحمد أحمد -  4

 (شامى مخبز)  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 20686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر أحمد سيد على رأفت على -  5

 أعالف و حبوب مدشة نشاط اضافة:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 19750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ديب محمد على الوردانى على -  6

 . األصلى النشاط إلى حشرية مبيدات و أسمدة نشاط إضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 19750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على الوردانى على -  7

 . األصلى النشاط إلى حشرية مبيدات و أسمدة نشاط إضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 21993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إسماعيل إسماعيل إبراهيم على -  8

 (ومستلزماتها الزينة نباتات توريدات)  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 12155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مناع سعد عبدالرازق رمضان رضا -  9

 (والحراسة األمن يخص وما الالسلكية الكاميرات عدا المراقبة كاميرات توريد) ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 19622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شادى أبو الرحمن عبد سعيد أحمد -  10

 ( السيارات زيوت وتغيير وبيع وبطاريات كاوتش وبيع سيارات غيار فطع)  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 19641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد على عوض السيد -  11

 ( موتوسيكالت تأجير مركز) ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 22549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور ابراهيم العظيم عبد عالء -  12

 (سيارات كهربائى ورشة)  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 12613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد أنور ياسر -  13

 (جلد شنط)  ليصبح النشاط تعديل

،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 22619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزين ابو النبى عبد محمود عادل -  14

 األصلى النشاط إلى(  ألبان إنتاج) نشاط إضافة:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 12613   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد أنور ياسر -  15

 (جلد شنط بيع)  ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 10598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى محمود سيد طه رحيم -  16

 (كافيتريا)  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 17733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه الرحمن عبد خيرى عطيه -  17

 األصلى النشاط إلى(  بناء مواد توريد) نشاط إضافة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190428 تاريخ وفي 22161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المبدى عبد محمد الحليم عبد -  18

 (وفاكهة خضروات توريد)  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190428 تاريخ وفي 16212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، Lider tours تورز ليدر -  19

 األصلى اطالنش الى( بدوى وعشاء وجمال موتسيكالت سفارى) نشاط إضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190428 تاريخ وفي 16212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على تحسين كريم -  20

 األصلى النشاط الى( بدوى وعشاء وجمال موتسيكالت سفارى) نشاط إضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 10481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيش حسين محمد عودة -  21

 األصلى النشاط إلى(  عمومية مقاوالت)  نشاط إضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 15416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طاش أحمد المجيد عبد حمدين -  22

 األصلى النشاط إلى(  تكييف أجهزة تجارة)  نشاط إضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 18942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته ربيع نجيب محمد -  23

 السياحى والنقل الليموزين مايخص عدا سيارات تأجير مكتب ليصبح النشاط تعديل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 22583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود بناوى حلمى محمود -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 22611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد محمد السيد محمد -  2

 خاص: أشيرالت

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 22622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الرحمن عبد جالل مى -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 22623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر عبده رمزى امل -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 22652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل شفيق سمير كريم -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 22663   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على أحمد هللا عبد محمود -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 22577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سعد محمود سامح -  7

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 22579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد صالح محمد مجدى محمد -  8

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 22591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طاحون الحميد عبد منصور طه اسماعيل -  9

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 22618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس النبى عبد شعبان محمد -  10

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 22630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، األدغم هللا عبد هللا عبد جمال محمد -  11

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 22631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوة سالم خضير محمد -  12

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 22644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى أبو المتولى السعيد عماد -  13

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22671   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزغبى محمد النبى عبد دياب رامى -  14

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 22686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود بدير عماد رشا -  15

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 22687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المتولى عبده محمد امانى -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 22588   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عيسى محمد انتصار -  17

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 22594   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعزع عامر حلمى تغريد -  18

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 16710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على جبر عاصم -  19

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 10726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيرلس شاكر مكرم مجدى -  20

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه حميد عياد إسماعيل -  21

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 22677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن ايهاب حسن -  22

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 22585   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحالوى مرسى الهادى عبد محمد زينب -  23

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 22595   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على محمد على تهامى -  24

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 22610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم السيد الحميد عبد حلمى الحميد عبد -  25

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 10726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيرلس شاكر مكرم مجدى -  26

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 22664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد على محمود فتحى -  27

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 22680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم السميع عبد السيد محمد -  28

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 22576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد صالح محمد سامح -  29

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 22580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيادة العزيز عبد مصطفى نورهان -  30

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 22598   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم بدوى النعيم عبد يسرى -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 22627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمى سليم سليمان سليم -  32

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 22633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفل عامر حسن حمدى مها -  33

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 22040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القصبى حسن أمين محب محمد -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  لشركةا نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 22661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا حسن المحمودى انور -  35

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 22578   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزتحرى محمد الحكيم عبد ممدوح مى -  36

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 22617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوده الحق عبد السيد شعبان محمود -  37

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 22619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزين ابو النبى عبد محمود عادل -  38

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 22646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى محمد السيد على داليا -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 22655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين أحمد مصطفى أحمد -  40

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 22656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جودة نجيب الكريم عبد محسن -  41

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 22582   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السميع عبد محمد عوض هاله -  42

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 22596   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس على محمد محمد عمرو -  43

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 22612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق الحسيب عبد محمد محمود -  44

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 22624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الحليم عبد أحمد تهانى -  45

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 10726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيرلس شاكر مكرم مجدى -  46

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 22651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد توفيق محمد عمرو -  47

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 22662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان ذكى سيد احالم -  48

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 16844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسطويسى أحمد أحمد محمد -  49

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 22677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن ايهاب حسن -  50

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 22589   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى المجيد عبد الخالق عبد اسالم -  51

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 22602   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد اللطيف عبد مصطفى رضا -  52

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22606   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أبادير حبيب خيرى ماريو -  53

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 22621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشيخ عوض عوض عوض محمود -  54

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 22638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض الرازق عبد عطية نها -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 22660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدوى احمد المتولى حسين هانى -  56

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يواقيم نقوال عبدمريم رؤوف -  57

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 22584   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه هللا عبد احمد احمد -  58

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 22497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنودة رزق سامى ديفيد -  59

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 22628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النعيم عبد هللا عبد المنعم عبد أحمد -  60

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 22635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفبفى طه أشرف نها -  61

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 22648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب زكى أحمد على حسن -  62

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران محمد صالح مشيرة -  63

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 22683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عيد سالم نصار -  64

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 22581   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دبل ندا محمد جمعه -  65

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 22616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متى بخيت مجدى رفعت -  66

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 16186   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح سيد على عادل -  67

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 20878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمينى عثمان عثمان طاهر -  68

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 22647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البحيرى فضل مجدى إبراهيم -  69

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود الواحد عبد السيد تامر -  70

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 22587   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البن على الحليم عبد عاطف محمد خالد -  71

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 21484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسكندر توفيق هارون جريس -  72

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 22597   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بولس حنا سمير مينا -  73

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 22626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد ابراهيم سيد -  74

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 22639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن زرازير حسن أحمد -  75

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 22665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كساب ناشد أمشير رامى -  76

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 22678   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم موسى محمود كريمه -  77

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 13908   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد عيد محمد -  78

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 22593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان نبوى سيد وليد -  79

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 6768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغدادى محمد أحمد عالء -  80

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 6768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغدادى محمد أحمد عالء -  81

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 22632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد حسن محمد -  82

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 22634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر سيد أحمد محمد -  83

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 22640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى إبراهيم يوسف محمد تامر -  84

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 22641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المحسن عبد مصطفى فهمى سمير محمود -  85

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم زايد محمد عيد -  86

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم شتيوى فوزى حسين -  87

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 22685   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصف ابراهيم وجيه ماجد -  88

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 22575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، انطون عزيز حليم ثروت -  89

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 22586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا بانوب وديع عماد -  90

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 22608   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد الكريم جاد كامل عاطف -  91

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 22615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عباس محمد احمد -  92

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 22620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور يس نوبى عابدين -  93

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 22650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المقصود عبد إمام محمد أحمد -  94

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 22654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد أحمد سيد هاله -  95

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 22659   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الحميد عبد سالم محمد -  96

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 22603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد اسماعيل احمد -  97

 خاص: أشيرالت

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 22645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود أحمد فخرى على -  98

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 22572   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده انور رجب ثناء -  99

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190421 تاريخ وفي 22657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجليل عبد الراضى عبد حمادة الراضى عبد -  100

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر الحميد عبد شعبان عزت -  101

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 22574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم جمعه سالم خالد -  102

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 15072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم يسى محفوظ سمير -  103

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 22600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الحميد عبد محمد رحاب -  104

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 22607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حسن الرازق عبد محمد -  105

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفار عبد على حسين الدسوقى هللا عبد -  106

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 19073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد عباس الحليم عبد منى -  107

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 22658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان محروس صبحى الرحمن عبد -  108

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 22681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تادرس كامل فوزى كامل -  109

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 22684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الشيخ السيد فوزى دعاء -  110

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 22590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد فتحى هبة -  111

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 15348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سريع سالمه سليم سيد -  112

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 22599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صموئيل خليل نادر امجد -  113

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 22629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد منوفى فرج على -  114

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 22636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر محمد السيد هشام -  115

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 10726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيرلس شاكر مكرم مجدى -  116

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى محمود سيد طه مجدى -  117

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 22676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرشد هاشم عيد طالل -  118

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 22682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد موسى أحمد سميح -  119

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 السجل صحيفة من التجارية السمة ألغاء: الى 19271 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190403:  تاريخ فى  ،  -  1

   التجارى

 و التجارية الموالت إلدارة سينا جراند: الى 22120 برقم المقيدة كةالشر اسم بتعديل التأشير تم20190403:  تاريخ فى  ،  -  2

 .   السياحة يخص ما عدا السكنية الوحدات

   السلطان جوجل: الى 20548 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190407:  تاريخ فى  ،  -  3

   شرم جوهرة: الى 16832 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190407:  تاريخ فى  ،  -  4

   ديب محمد على الوردانى على: الى 19750 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190410:  تاريخ فى  ،  -  5

   للتكنولوجيا سمارت: الى 12155 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190410:  تاريخ فى  ،  -  6

 الزينة نباتات لتوريدات واى جرين: الى 21993 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190410:  تاريخ فى  ،  -  7

   وستلزماتها

   المصرية المؤسسة: الى 19622 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190415:  تاريخ فى  ،  -  8

   الرحمن عباد ورشة: الى 22549 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190416:  تاريخ فى  ،  -  9

   السوهاجى: الى 12613 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190416:  تاريخ فى  ،  -  10

   الفرسان: الى 15254 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190422:  تاريخ فى  ،  -  11

   الباشا كافيتريا: الى 10598 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190422:  تاريخ فى  ،  -  12

   السوهاجى: الى 12613 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190422:  تاريخ فى  ،  -  13

   باندورا مجوهرات: الى 10137 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190422:  تاريخ فى  ،  -  14

   شيبرد: الى 10726 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190423:  تاريخ فى  ،  -  15

   Lider tours تورز ليدر: الى 16212 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190428:  تاريخ فى  ،  -  16

   للتوريدات المتحدة: الى 22161 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190428:  تاريخ فى  ،  -  17

   سينا أهل: الى 10481 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190430:  تاريخ فى  ،  -  18

   كار ماى: الى 18942 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190430:  تاريخ فى  ،  -  19

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190403 تاريخ وفى ،   21634:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و هللا عبد المنعم عبد أحمد شركة   - 1

 2019 لسنة  ب/ 1449 برقم توقيعاته على مصدق و 2019/2/2فى محرر فسخ  عقد بموجب الشركة فسخ  السجل شطب/محو

 التجارى بالسجل الشركة قيد يمحى بذلك و الشيخ شرم توثيق

 تم   20190403 تاريخ وفى ،   21634:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و هللا عبد المنعم عبد أحمد شركة   - 2

 الشركة لفسخ القيد محو  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   12642:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه السعيد أحمد شركة   - 3

 الشركة لفسخ القيد محو  السجل

 القيد محو  السجل شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   12642:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  ستار جولدن   - 4

 الشركة لفسخ

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   12642:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه السعيد أحمد شركة   - 5

 سيناء جنوب شركات 2019 لسنة 14 رقم تحت ملخصه مسجل و 2019/2/18 فى محرر فسخ عقد بموجب الشركة فسخ  السجل

 . التجارى السجل من فرعها و الشركة قيد يمحى بذلك و

 شطب/محو تم   20190408 تاريخ وفى ،   12642:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه السعيد أحمد شركة   - 6

 الشركة لفسخ القيد محو  السجل

 تاريخ وفى ،   1501:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه فتوح عبدالرحمن ايهاب عبدالرحمن/ ليصبح تعدل   - 7

 1574 برقم توقيعاته على مصدق و 2019/3/23 فى محرر فسخ عقد بموجب الشركة فسخ  السجل شطب/محو تم   20190409

 التجارى بالسجل الشركة قيد يمحى بذلك و الشيخ شرم 2019 لسنة ب/ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفى ،   1501:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شريكته و فتوح الرحمن عبد إيهاب الرحمن عبد/  شركة   - 8

 1574 برقم توقيعاته على مصدق و 2019/3/23 فى محرر فسخ عقد بموجب الشركة فسخ  السجل شطب/محو تم   20190409

 التجارى بالسجل الشركة قيد يمحى بذلك و الشيخ شرم 2019 لسنة ب/ 

 تاريخ وفى ،   1501:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه فتوح عبدالرحمن ايهاب عبدالرحمن/ ليصبح تعدل   - 9

 الشركة لفسخ القيد محو  السجل شطب/محو تم   20190409

 تاريخ وفى ،   1501:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شريكته و فتوح الرحمن عبد إيهاب الرحمن عبد/  شركة   - 10

 الشركة لفسخ القيد محو  السجل شطب/محو تم   20190409

  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   20633:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شريكه و صادق أحمد   - 11

 و أكتوبر 6 تجارى بسجل 2019/3/7 بتاريخ 1150 برقم المودع التأشير طلب بموجب القاهرة لمحافظة للشركة العام المركز نقل

 0 التجارى بالسجل فرعها و الشركة قيد يمحى بذلك

  السجل شطب/محو تم   20190411 تاريخ وفى ،   20633:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  شريكه و صادق أحمد   - 12

 آخرى لمحافظة للشركة العام المركز لنقل الفرع قيد محو

 تم   20190421 تاريخ وفى ،   15767:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و الستار عبد محمد عمرو   - 13

 شركات 2019 لسنة 27 برقم ملخصه مسجل و 2017/12/31 فى محرر فسخ عقد بموجب الشركة فسخ  السجل شطب/محو

 التجارى بالسجل الشركة قيد يمحى بذلك و سيناء جنوب

 تم   20190421 تاريخ وفى ،   15767:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و الستار عبد محمد عمرو   - 14

 الشركة لفسخ القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20190428 تاريخ وفى ،   18161:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و الطوخى محمد سيد محمد شركة   - 15

 شرم مأمورية شركات 2019 لسنة 15 رقم تحت ملخصه مسجل 2019/3/25 فى محرر فسخ عقد بموجب  السجل شطب/محو

 الجارى السجل من فرعها و الشركة قيد يمحى بذلك و الكلية الشيخ

 تم   20190428 تاريخ وفى ،   18161:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و الطوخى محمد سيد محمد شركة   - 16

 . الشركة لفسخ القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20190428 تاريخ وفى ،   18161:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الطوخى محمد سيد محمد شركة   - 17

 . الشركة لفسخ القيد محو  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190428 تاريخ وفى ،   18161:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  األطفال لعب لبيع T-A  أ - تى   - 18

 . الشركة لفسخ القيد محو  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20190401،   تاريخ وفي 17694، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية التوريدات و للمقاوالت محنا الشيخ أوالد شركة -  1

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190409،   تاريخ وفي 8179، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه هالل أبو أنور -  2

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190409،   تاريخ وفي 8179، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه هالل أبو أنور -  3

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم 20190411،   تاريخ وفي 21180، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و العربى السيد معتز -  4

  جنيه  3000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 7780، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته النيال محمود كمال خالد/ ليصبح التجاري اإلسم تعديل -  5

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190414،

،  المال رأس تعديل تم 20190414،   تاريخ وفي 7780، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه النيال محمود كمال خالد -  6

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 7780، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته النيال محمود كمال خالد ليصبح التجاري اإلسم تعديل -  7

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190414،

   تاريخ وفي 7780، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و النيال محمود كمال خالد ليصبح للشركة التجارى األسم تعديل -  8

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190414،

   تاريخ وفي 7780، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكته و النيال محمود كمال خالد ليصبح الشركة أسم تعديل -  9

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190414،

،  المال رأس تعديل تم 20190416،   تاريخ وفي 19033، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و بدر محمود محمد -  10

  جنيه  19000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 1173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكاه إسحق شوقى أيمن/  ليصبح للشركة التجارى األسم تعدل -  11

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،

 تعديل تم 20190418،   تاريخ وفي 1173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الخليجى محمد حسن عمرو/  شركه -  12

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

   تاريخ وفي 1173، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكته و أسحق شوقى أشرف شركة ليصبح الشركة أسم تعديل -  13

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،

   تاريخ وفي 1173، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكاه إسحق شوقى أيمن/  ليصبح للشركة التجارى األسم تعدل -  14

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،

 تعديل تم 20190418،   تاريخ وفي 1173، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه الخليجى محمد حسن عمرو/  شركه -  15

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

   تاريخ وفي 1173، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكته و أسحق شوقى أشرف شركة ليصبح الشركة أسم تعديل -  16

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190418،

 وفي 14674، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة عواد جمعه سيده شريكتها و صالح حسين حسنيه ليصبح الشركة إسم تعديل -  17

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190419،   تاريخ

،  المال رأس تعديل تم 20190419،   تاريخ وفي 14674، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكته و طليح سليمان سالم -  18

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20190428،   تاريخ وفي 19607، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و سالمه محمود مسلم شركة -  19

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

 رأس تعديل تم 20190428،   تاريخ وفي 19607، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و سالمه محمود مسلم شركة -  20

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

 رأس تعديل تم 20190428،   تاريخ وفي 19607، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و سالمه محمود مسلم شركة -  21

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 رأس تعديل تم 20190430،   تاريخ وفي 19047، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكاه و محمد سمير محمد شركة -  22

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   تاريخ وفي 19047، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و سمير محمد شركة ليصبح الشركة اسم تعديل -  23

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190430،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20190402 تاريخ وفي 21778    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكيها و السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  1

 21778 تابع برقم قيد و 2019/4/2 فى 1299 برقم أودع الشيخ بشرم كائن فرع أفتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 سيناء جنوب

 تم 20190402 تاريخ وفي 21778    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكيها و السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  2

 21778 تابع برقم قيد و 2019/4/2 فى 1300 برقم أودع الشيخ بشرم كائن فرع أفتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

  سيناء جنوب

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 21180    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و العربى السيد معتز -  3

 - الهضبة - الفراعنة شارع د 65 فيال 2 شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 21180    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، برودكشن أكتوبوس -  4

 - الهضبة - الفراعنة شارع د 65 فيال 2 شقة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 21180    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و العربى السيد معتز -  5

 سيناء جنوب 21180 تابع برقم المقيد و 2019/1/14 فى 152 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ فيو 16459    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكه و مسلم عطيوى سليم -  6

 و 2019/  /    بتاريخ)    (   برقم اودع.  الجيزة محافظة -الصف- ساعد أبو عرب/  كائن جديد فرع إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

 الجيزة)      (  برقم قيد

 وفي 16459    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكيها و الجندى إبراهيم هدى/  بأسم معنونه لتصبح الشركة أسم تعديل -  7

.  الجيزة محافظة -الصف- ساعد أبو عرب/  كائن جديد فرع إفتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ

 الجيزة)      (  برقم قيد و 2019/  /    بتاريخ)    (   برقم اودع

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع و الصحية لألغراض ملحى كهف نشاط بحذف النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكته سعيدة أبو الرازق عبد خليل محمد -  1

 النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 16034   برقم قيدها سبق  ، 0 األصلى الشركة غرض من النشاط لخدمة ملحية منتجات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم20190418 تاريخ فيو 1173   برقم قيدها سبق ، وشريكاه إسحق شوقى أيمن/  ليصبح للشركة التجارى األسم تعدل -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل

،   القانونى الكيان تعديل تم20190418 تاريخ وفي 1173   برقم قيدها سبق ، وشركاه الخليجى محمد حسن عمرو/  شركه -  2

 تضامن شركة: التأشير وصف

 تعديل تم20190418 تاريخ وفي 1173   برقم قيدها سبق ، شريكته و أسحق شوقى أشرف شركة ليصبح الشركة أسم تعديل -  3

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الشركة أسم تعديل: الى 7780 قمبر المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190414:  تاريخ فى  ،  -  1

 شريكته و النيال محمود كمال خالد ليصبح

 الشركة أسم تعديل: الى 1173 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190418:  تاريخ فى  ،  -  2

 شريكته و أسحق شوقى أشرف شركة ليصبح

 الشركة أسم تعديل: الى 1173 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190418:  تاريخ فى  ،  -  3

 شريكته و أسحق شوقى أشرف شركة ليصبح

 الشركة إسم تعديل: الى 14674 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190419:  تاريخ فى  ،  -  4

 عواد جمعه سيده شريكتها و صالح حسين حسنيه ليصبح

 الشركة اسم تعديل: الى 19047 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190430:  تاريخ فى  ،  -  5

 شريكه و سمير محمد شركة ليصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 األقتراض حق بإضافة التوقيع و اإلدارة بند تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  سعيدة أبو الرازق عبد خليل محمد -  1

:  تاريخ ، 0 سعيده أبو الرازق عبد خليل محمد/  السيد المسئول المدير المتضامن الشريك األول للطرف البنكية األعتمادات فتح و

 16034   برقم    20190409

.  الجالل محمد محمود/  السابق المدير من بدال   للفرع مديرا   تعيينه  فرع مدير  تضامن شركة  السيد وهبة العربى السيد معتز -  2

 21180   برقم    20190411:  تاريخ ،

.  الجالل محمد محمود/  السابق المدير من بدال   للفرع مديرا   تعيينه  فرع مدير  تضامن شركة  السيد وهبة العربى السيد معتز -  3

 21180   برقم    20190411:  تاريخ ،

   برقم    20190411:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  فهمى أمين محمد اسالم -  4

21180 

   برقم    20190411:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  السيد وهبه العربى السيد معتز -  5

21180 

   برقم    20190411:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  توفيق محمد الجالل محمد محمود -  6

21180 

 و اإلدارة حق تعديل و مدير و متضامن كشريك دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  فهمى أمين محمد اسالم -  7

 و أغراضها ضمن الشركة ادارة فى السلطات كافة لهما و منفردين أو مجتمعين للشريكين التوقيع حق و الشركة ادارة لتصبح التوقيع

 و االختصاصات هذه بعض أو كل فى الغير يوكال أن لهما و الرسمية غير و الرسمية الجهات أمام تمثيلها و عنها التوقيع و بعنوانها

 21180   برقم    20190411:  تاريخ ،.  الشركة لفروع مديرا   1986/6/9 مواليد السيد وهبة العربى السيد معتز/  السيد

 و اإلدارة حق تعديل و مدير و متضامن كشريك دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  السيد وهبه العربى السيد معتز -  8

 و أغراضها ضمن الشركة ادارة فى السلطات كافة لهما و منفردين أو مجتمعين للشريكين التوقيع حق و الشركة ادارة لتصبح التوقيع

 و االختصاصات هذه بعض أو كل فى الغير يوكال أن لهما و الرسمية غير و الرسمية الجهات أمام تمثيلها و عنها التوقيع و بعنوانها

 21180   برقم    20190411:  تاريخ ،.  الشركة لفروع مديرا   1986/6/9 مواليد السيد وهبة العربى السيد معتز/  السيد

 حق تعديل و مدير و متضامن كشريك دخوله  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  توفيق محمد الجالل محمد محمود -  9

 ضمن الشركة ادارة فى السلطات كافة لهما و منفردين أو مجتمعين للشريكين التوقيع حق و الشركة ادارة لتصبح التوقيع و اإلدارة

 هذه بعض أو كل فى الغير يوكال أن لهما و الرسمية غير و الرسمية الجهات أمام تمثيلها و عنها التوقيع و بعنوانها و أغراضها

   برقم    20190411:  تاريخ ،.  الشركة لفروع مديرا   1986/6/9 مواليد السيد وهبة العربى السيد معتز/  السيد و االختصاصات

21180 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  أحمد مرسى حسن حسام -  10

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  أحمد مرسى حسن حسام -  11

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  أحمد مرسى حسن حسام -  12

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  أحمد مرسى حسن حسام -  13

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  أحمد مرسى حسن حسام -  14

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محسن نبيل أحمد -  15

7780 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محسن نبيل أحمد -  16

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة وصيةت  محمد محسن نبيل أحمد -  17

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محسن نبيل أحمد -  18

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محسن نبيل أحمد -  19

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  أحمد مرسى حسن حسام -  20

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  أحمد مرسى حسن حسام -  21

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  أحمد مرسى حسن حسام -  22

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  أحمد مرسى حسن حسام -  23

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  أحمد مرسى حسن حسام -  24

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محسن نبيل أحمد -  25

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محسن نبيل أحمد -  26

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محسن نبيل أحمد -  27

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محسن نبيل أحمد -  28

7780 

   برقم    20190414:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد محسن نبيل أحمد -  29

7780 

 19033   برقم    20190416:  تاريخ ، بالشركة دخوله  متضامن شريك  تضامن شركة  إبراهيم محمد ابراهيم أحمد -  30

   برقم    20190416:  تاريخ ، بالشركة دخوله  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  النويهى محمود جميل محمد -  31

19033 

 19033   برقم    20190416:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  إبراهيم محمد ابراهيم أحمد -  32

   برقم    20190416:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  النويهى محمود جميل محمد -  33

19033 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وارث متضامن شريك و متضامن كشريك الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  أسحق شوقى أشرف -  34

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ،

 وارث متضامن شريك و متضامن كشريك الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  أسحق شوقى أشرف -  35

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ،

 وارث متضامن شريك و متضامن كشريك الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  أسحق شوقى أشرف -  36

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ،

 وارث متضامن شريك و متضامن كشريك الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  أسحق شوقى أشرف -  37

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ،

 وارث متضامن شريك و متضامن كشريك الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  أسحق شوقى أشرف -  38

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ،

 وارث متضامن شريك و متضامن كشريك الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  أسحق وقىش أشرف -  39

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ،

 متضامن شريك و متضامن كشريك الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إبراهيم إسحق شوقى -  40

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، وارث

 متضامن شريك و متضامن كشريك الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إبراهيم إسحق شوقى -  41

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، وارث

 متضامن شريك و متضامن كشريك الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إبراهيم إسحق شوقى -  42

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، وارث

 متضامن شريك و متضامن كشريك الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إبراهيم إسحق شوقى -  43

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، وارث

 متضامن شريك و متضامن كشريك الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إبراهيم إسحق شوقى -  44

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، وارث

 متضامن شريك و متضامن كشريك الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إبراهيم إسحق شوقى -  45

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، وارث

 ، وارث متضامن شريك و متضامن كشريك الشركة من ارجتخ  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إسحق شوقى أيمن -  46

 1173   برقم    20190418:  تاريخ
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/  السيد المتضامن للشريك موكلة عنها التوقيع حق و الشركة إدارة أصبحت و التوقيع و اإلدارة تعديل و ارث و متضامن شريك

 توكيل حق له و األفراد و الحكومية المصالح و الشركات و الجهات جميع أمام الشركة تمثيل حق له و منفردا أسحق شوقى أشرف

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، كر< ما بعض أو كل فى الغير

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  أسحق شوقى أشرف -  82

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  أسحق شوقى أشرف -  83

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  أسحق شوقى أشرف -  84

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  منمتضا وشريك مدير  بسيطة توصية  أسحق شوقى أشرف -  85

 1173   برقم    20190418



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  أسحق شوقى أشرف -  86

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  أسحق شوقى أشرف -  87

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إبراهيم إسحق شوقى -  88

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إبراهيم إسحق شوقى -  89

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إبراهيم إسحق شوقى -  90

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إبراهيم إسحق شوقى -  91

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إبراهيم إسحق شوقى -  92

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إبراهيم إسحق شوقى -  93

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إسحق شوقى أيمن -  94

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إسحق شوقى أيمن -  95

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إسحق شوقى أيمن -  96

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إسحق شوقى أيمن -  97

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إسحق شوقى أيمن -  98

 1173   برقم    20190418

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إسحق شوقى أيمن -  99

 1173   برقم    20190418

    20190418:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متضامن شريك  تضامن شركة  عطيه حبيب مارى -  100

 1173   برقم

    20190418:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متضامن شريك  تضامن شركة  عطيه حبيب مارى -  101

 1173   برقم

    20190418:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متضامن شريك  تضامن شركة  عطيه حبيب مارى -  102

 1173   برقم

    20190418:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متضامن شريك  بسيطة توصية  عطيه حبيب مارى -  103

 1173   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190418:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  تضامنم شريك  بسيطة توصية  عطيه حبيب مارى -  104

 1173   برقم

    20190418:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك بالشركة دخولها  متضامن شريك  بسيطة توصية  عطيه حبيب مارى -  105

 1173   برقم

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  أسحق شوقى أشرف -  106

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  أسحق شوقى أشرف -  107

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  أسحق شوقى أشرف -  108

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  أسحق شوقى أشرف -  109

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  أسحق شوقى أشرف -  110

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  أسحق شوقى أشرف -  111

 للوفاه أسحق وقىش أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إبراهيم إسحق شوقى -  112

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إبراهيم إسحق شوقى -  113

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إبراهيم إسحق شوقى -  114

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إبراهيم إسحق شوقى -  115

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إبراهيم إسحق شوقى -  116

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إبراهيم إسحق شوقى -  117

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متخارج ضامنمت شريك  تضامن شركة  إسحق شوقى أيمن -  118

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إسحق شوقى أيمن -  119

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  إسحق شوقى أيمن -  120

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إسحق شوقى أيمن -  121

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إسحق شوقى أيمن -  122

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  إسحق شوقى أيمن -  123

 للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة هم و متضامنين

/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها رغبة عدم و

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه حبيب مارى

 هم و متضامنين كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  عطيه حبيب مارى -  124

 رغبة عدم و للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة

 حبيب مارى/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 هم و متضامنين كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  عطيه حبيب مارى -  125

 رغبة عدم و للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة

 حبيب مارى/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه

 هم و متضامنين كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و وفاهلل تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  عطيه حبيب مارى -  126

 رغبة عدم و للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة

 حبيب مارى/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه

 هم و متضامنين كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عطيه حبيب مارى -  127

 رغبة عدم و للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة

 حبيب مارى/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه

 هم و متضامنين كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عطيه حبيب مارى -  128

 رغبة عدم و للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة

 حبيب مارى/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه

 هم و متضامنين كشركاء بالشركة محله ورثته دخول و للوفاه تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عطيه حبيب مارى -  129

 رغبة عدم و للوفاه أسحق شوقى أمانى/  السيده ماعدا و أسحاق شوقى إيمن و أسحق شوقى أشرف و عطيه حبيب مارى/  السيدة

 حبيب مارى/  السيده ماعدا(  سعيد حنا زكريا فادى و سعيد حنا زكريا أندرو و سعيد حنا زكريا)  هم  بالشركة الدخول فى ورثتها

 1173   برقم    20190418:  تاريخ ، عطيه

 14674   برقم    20190418:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على صالح حسين حسنية -  130

 14674   برقم    20190418:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على صالح حسين حسنية -  131

 14674   برقم    20190418:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حسين عواد جمعه سيده -  132

 14674   برقم    20190418:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حسين عواد جمعه سيده -  133

 14674   برقم    20190418:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  عتيق طليح سليمان سالم -  134

 14674   برقم    20190418:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  عتيق طليح سليمان سالم -  135

 فى رغبتهم لعدم ورثته تخارج و للوفاة تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على صالح حسين حسنية -  136

 سليمان سالم غاليه ، طليح سليمان سالم جميعه ، طليح سليمان سالم جمعه ، طليح سليمان سالم  سليمان) وهم  بالشركة األستمرار

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك دخولها على  صالح حسين حسنية/  السيدة زوجته اماعد(  طليح  سليمان سالم سوسن ،  طليح

 14674   برقم    20190418

 فى رغبتهم لعدم ورثته تخارج و للوفاة تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على صالح حسين حسنية -  137

 سليمان سالم غاليه ، طليح سليمان سالم جميعه ، طليح سليمان سالم جمعه ، طليح سليمان سالم  سليمان) وهم  بالشركة األستمرار

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك دخولها على  صالح حسين حسنية/  السيدة زوجته ماعدا(  طليح  سليمان سالم سوسن ،  طليح

 14674   برقم    20190418

 األستمرار فى رغبتهم لعدم ورثته تخارج و للوفاة تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حسين عواد جمعه سيده -  138

 ،  طليح سليمان سالم غاليه ، طليح سليمان سالم جميعه ، طليح سليمان سالم جمعه ، طليح سليمان سالم  سليمان) وهم  بالشركة

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك دخولها على  صالح حسين حسنية/  السيدة زوجته ماعدا(  طليح  سليمان سالم سوسن

 14674   برقم    20190418



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 األستمرار فى رغبتهم لعدم ورثته تخارج و للوفاة تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حسين عواد جمعه سيده -  139

 ،  طليح انسليم سالم غاليه ، طليح سليمان سالم جميعه ، طليح سليمان سالم جمعه ، طليح سليمان سالم  سليمان) وهم  بالشركة

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك دخولها على  صالح حسين حسنية/  السيدة زوجته ماعدا(  طليح  سليمان سالم سوسن

 14674   برقم    20190418

 فى رغبتهم لعدم ورثته تخارج و للوفاة تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  عتيق طليح سليمان سالم -  140

 سليمان سالم غاليه ، طليح سليمان سالم جميعه ، طليح سليمان سالم جمعه ، طليح سليمان سالم  سليمان) وهم  بالشركة األستمرار

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك دخولها على  صالح حسين حسنية/  السيدة زوجته ماعدا(  طليح  سليمان سالم سوسن ،  طليح

 14674   برقم    20190418

 فى رغبتهم لعدم ورثته تخارج و للوفاة تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  عتيق طليح سليمان سالم -  141

 سليمان سالم غاليه ، طليح سليمان سالم جميعه ، طليح سليمان سالم جمعه ، طليح سليمان سالم  سليمان) وهم  بالشركة األستمرار

:  تاريخ ، وارث متضامن كشريك دخولها على  صالح حسين حسنية/  السيدة زوجته ماعدا(  طليح  سليمان سالم سوسن ،  طليح

 14674   برقم    20190418

 حق تعديل و وارث متضامن شريك بالشركة دخولها  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على صالح حسين حسنية -  142

 و حسين عواد جمعه سيده/  السيدة المتضامنين للشريكين لتصبح الرسمية غير و الرسمية الجهات أمام المسئولية و التوقيع و اإلدارة

 و سحب من البنكية التعامالت أنواع بجميع البنوك مع التعامل حق لهما و منفردتان أو مجتمعتان على صالح حسين حسنيه/  السيدة

 المملوكة األصول فى التصرفات و الرهن و اإلقتراض عدا ما الشركة بإسم الشراء و البيع و المستندية اإلعتمادات فتح و إيداع

 14674   برقم    20190418:  تاريخ ،.  منفردتان غير مجتمعتان لهما فتكون للشركة

 حق تعديل و وارث متضامن شريك بالشركة دخولها  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على صالح حسين حسنية -  143

 و حسين عواد جمعه سيده/  السيدة المتضامنين للشريكين لتصبح الرسمية غير و الرسمية الجهات أمام المسئولية و التوقيع و اإلدارة

 و سحب من البنكية التعامالت أنواع بجميع البنوك مع التعامل حق لهما و منفردتان أو مجتمعتان على صالح حسين حسنيه/  السيدة

 المملوكة األصول فى التصرفات و الرهن و اإلقتراض عدا ما الشركة بإسم الشراء و البيع و المستندية اإلعتمادات فتح و إيداع

 14674   برقم    20190418:  تاريخ ،.  منفردتان غير مجتمعتان لهما فتكون للشركة

 حق تعديل و وارث متضامن شريك بالشركة دخولها  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حسين عواد جمعه سيده -  144

 و حسين عواد جمعه سيده/  السيدة المتضامنين للشريكين لتصبح الرسمية غير و الرسمية الجهات أمام المسئولية و التوقيع و اإلدارة

 و سحب من البنكية التعامالت أنواع بجميع البنوك مع التعامل حق لهما و منفردتان أو مجتمعتان على صالح حسين حسنيه/  السيدة

 المملوكة األصول فى التصرفات و الرهن و اإلقتراض عدا ما الشركة بإسم الشراء و البيع و المستندية اإلعتمادات فتح و إيداع

 14674   برقم    20190418:  تاريخ ،.  منفردتان غير مجتمعتان لهما فتكون للشركة

 حق تعديل و وارث متضامن شريك بالشركة دخولها  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حسين عواد جمعه سيده -  145

 و حسين عواد جمعه سيده/  السيدة المتضامنين للشريكين لتصبح الرسمية غير و الرسمية الجهات أمام المسئولية و التوقيع و اإلدارة

 و سحب من البنكية التعامالت أنواع بجميع البنوك مع التعامل حق لهما و منفردتان أو مجتمعتان على صالح حسين حسنيه/  السيدة

 المملوكة األصول فى التصرفات و الرهن و اإلقتراض عدا ما الشركة بإسم الشراء و البيع و المستندية اإلعتمادات فتح و إيداع

 14674   برقم    20190418:  تاريخ ،.  منفردتان غير مجتمعتان لهما فتكون للشركة

 حق تعديل و وارث متضامن شريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  عتيق طليح سليمان سالم -  146

 و حسين عواد جمعه سيده/  السيدة المتضامنين للشريكين لتصبح الرسمية غير و الرسمية الجهات أمام المسئولية و التوقيع و اإلدارة

 و سحب من البنكية تعامالتال أنواع بجميع البنوك مع التعامل حق لهما و منفردتان أو مجتمعتان على صالح حسين حسنيه/  السيدة

 المملوكة األصول فى التصرفات و الرهن و اإلقتراض عدا ما الشركة بإسم الشراء و البيع و المستندية اإلعتمادات فتح و إيداع

 14674   برقم    20190418:  تاريخ ،.  منفردتان غير مجتمعتان لهما فتكون للشركة

 حق تعديل و وارث متضامن شريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  عتيق طليح سليمان سالم -  147

 و حسين عواد جمعه سيده/  السيدة المتضامنين للشريكين لتصبح الرسمية غير و الرسمية الجهات أمام المسئولية و التوقيع و اإلدارة

 و سحب من البنكية التعامالت أنواع بجميع البنوك مع التعامل حق لهما و منفردتان أو مجتمعتان على صالح حسين حسنيه/  السيدة

 المملوكة األصول فى التصرفات و الرهن و اإلقتراض عدا ما الشركة بإسم الشراء و البيع و المستندية اإلعتمادات فتح و إيداع

 14674   برقم    20190418:  تاريخ ،.  منفردتان غير مجتمعتان لهما فتكون للشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190430:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  العجورى محمد سمير تامر -  148

19047 

   برقم    20190430:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  العجورى محمد سمير تامر -  149

19047 

   برقم    20190430:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  زعير غريب فتحى محمد -  150

19047 

   برقم    20190430:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  زعير غريب فتحى محمد -  151

19047 

    20190430:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  بدر الفتاح عبد حسن الفتاح عبد محمد -  152

 19047   برقم

    20190430:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  بدر الفتاح عبد حسن الفتاح عبد محمد -  153

 19047   برقم

   برقم    20190430:  تاريخ ،. الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  العجورى محمد سمير تامر -  154

19047 

   برقم    20190430:  تاريخ ،. الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  العجورى محمد سمير تامر -  155

19047 

   برقم    20190430:  تاريخ ،. الشركة من تخارج  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  زعير غريب فتحى محمد -  156

19047 

   برقم    20190430:  تاريخ ،. الشركة من تخارج  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  زعير غريب فتحى محمد -  157

19047 

:  تاريخ ،. الشركة من تخارج  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  بدر الفتاح عبد حسن الفتاح عبد محمد -  158

 19047   برقم    20190430

:  تاريخ ،. الشركة من تخارج  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  بدر الفتاح عبد حسن الفتاح عبد محمد -  159

 19047   برقم    20190430

 للشريكين التوقيع و اإلدارة أصبحت و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  العجورى محمد سمير تامر -  160

 و الشركة عنوان تحت منهم تصدر التى األعمال تكون أن بشرط الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة لهم و منفردين أو ينمجتمع

 ،.  مجتمعين الشريكين موافقة و بتوقيع تصدر أن فيجب الشركة عقارات بيع أو برهن الخاصة التصرف أعمال أما أغراضها ضمن

 19047   برقم    20190430:  تاريخ

 للشريكين التوقيع و اإلدارة أصبحت و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  العجورى محمد سمير تامر -  161

 و الشركة عنوان تحت منهم تصدر التى األعمال تكون أن بشرط الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة لهم و منفردين أو مجتمعين

 ،.  مجتمعين الشريكين موافقة و بتوقيع تصدر أن فيجب الشركة عقارات بيع أو برهن ةالخاص التصرف أعمال أما أغراضها ضمن

 19047   برقم    20190430:  تاريخ

 للشريكين التوقيع و اإلدارة أصبحت و بالشركة دخوله  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  زعير غريب فتحى محمد -  162

 و الشركة عنوان تحت منهم تصدر التى األعمال تكون أن بشرط الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة لهم و منفردين أو مجتمعين

 ،.  مجتمعين الشريكين موافقة و بتوقيع تصدر أن فيجب الشركة عقارات بيع أو برهن الخاصة التصرف أعمال أما أغراضها ضمن

 19047   برقم    20190430:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 للشريكين التوقيع و اإلدارة أصبحت و بالشركة دخوله  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  زعير غريب فتحى محمد -  163

 و الشركة عنوان تحت منهم تصدر التى األعمال تكون أن بشرط الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة لهم و منفردين أو مجتمعين

 ،.  مجتمعين الشريكين موافقة و بتوقيع تصدر أن فيجب الشركة عقارات بيع أو برهن الخاصة التصرف أعمال أما أغراضها ضمن

 19047   برقم    20190430:  تاريخ

 التوقيع و اإلدارة أصبحت و بالشركة دخوله  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  بدر الفتاح عبد حسن الفتاح عبد محمد -  164

 عنوان تحت منهم تصدر التى األعمال تكون أن بشرط الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة لهم و منفردين أو مجتمعين للشريكين

 الشريكين موافقة و بتوقيع تصدر أن فيجب الشركة عقارات بيع أو برهن الخاصة التصرف أعمال أما أغراضها ضمن و الشركة

 19047   برقم    20190430:  تاريخ ،.  مجتمعين

 التوقيع و اإلدارة أصبحت و بالشركة دخوله  متخارج شريك و مدير  ضامنت شركة  بدر الفتاح عبد حسن الفتاح عبد محمد -  165

 عنوان تحت منهم تصدر التى األعمال تكون أن بشرط الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة لهم و منفردين أو مجتمعين للشريكين

 الشريكين موافقة و بتوقيع تصدر أن فيجب الشركة عقارات بيع أو برهن الخاصة التصرف أعمال أما أغراضها ضمن و الشركة

 19047   برقم    20190430:  تاريخ ،.  مجتمعين

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20190401:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  التوريدات و للمقاوالت محنا الشيخ أوالد شركة -  1

 17694   برقم

    20190402:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  شريكيها و السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  2

 21778   برقم

 8179   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه هالل أبو أنور -  3

 8179   برقم    20190409:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه هالل أبو أنور -  4

 21180   برقم    20190411:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  شريكه و العربى السيد معتز -  5

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته النيال محمود كمال خالد/ ليصبح التجاري اإلسم تعديل -  6

 7780   برقم    20190414

   برقم    20190414:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه النيال محمود كمال خالد -  7

7780 

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته النيال محمود كمال خالد ليصبح التجاري اإلسم تعديل -  8

 7780   برقم    20190414

 ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركاه و النيال محمود كمال خالد ليصبح للشركة التجارى األسم تعديل -  9

 7780   برقم    20190414:  تاريخ

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شريكته و النيال محمود كمال خالد ليصبح الشركة أسم تعديل -  10

 7780   برقم    20190414

 ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكاه إسحق شوقى أيمن/  ليصبح للشركة التجارى األسم تعدل -  11

 1173   برقم    20190418:  تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190418:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه الخليجى محمد حسن عمرو/  شركه -  12

 1173   برقم

 تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شريكته و أسحق شوقى أشرف شركة ليصبح الشركة أسم تعديل -  13

 1173   برقم    20190418: 

 ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكاه إسحق شوقى يمنأ/  ليصبح للشركة التجارى األسم تعدل -  14

 1173   برقم    20190418:  تاريخ

    20190418:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه الخليجى محمد حسن عمرو/  شركه -  15

 1173   برقم

 تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شريكته و أسحق شوقى أشرف شركة ليصبح الشركة أسم تعديل -  16

 1173   برقم    20190418: 

 شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  عواد جمعه سيده شريكتها و صالح حسين حسنيه ليصبح الشركة إسم تعديل -  17

 14674   برقم    20190418:  تاريخ ، تضامن

 14674   برقم    20190418:  تاريخ ، تضامن شركة عنه مشهر و مسجل  تضامن شركة  شريكته و طليح سليمان سالم -  18

 16459   برقم    20190424:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شريكه و مسلم عطيوى سليم -  19

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شريكيها و الجندى إبراهيم هدى/  بأسم معنونه لتصبح الشركة أسم تعديل -  20

 16459   برقم    20190424:  تاريخ ، بسيطة

    20190428:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شريكه و الطوخى محمد سيد محمد شركة -  21

 18161   برقم

   برقم    20190428:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه هرومش ملخص  بسيطة توصية  شريكه و سالمه محمود مسلم شركة -  22

19607 

   برقم    20190428:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شريكه و سالمه محمود مسلم شركة -  23

19607 

   برقم    20190428:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شريكه و سالمه محمود مسلم شركة -  24

19607 

   برقم    20190430:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شريكاه و محمد سمير محمد شركة -  25

19047 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  شريكه و سمير محمد شركة ليصبح الشركة اسم تعديل -  26

 19047   برقم    20190430

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2547   برقم    20190401:  تاريخ ، 1288  2024/2/6  عزام حمزه السيد جمال -  1

 16216   برقم    20190401:  تاريخ ، 1282  2023/11/23  أحمد على محمد حسن -  2

 5898   برقم    20190401:  تاريخ ، 1289  2024/4/20  محمود ضيف أبو أحمد حمدى -  3

 12648   برقم    20190401:  تاريخ ، 1283  2020/2/17  مصطفى محمد طه مصطفى -  4

 11489   برقم    20190401:  تاريخ ، 1294  2024/3/7  الشرقاوى ابراهيم ربيع ربيع -  5

 16046   برقم    20190401:  تاريخ ، 1292  2023/9/22  العال عبد أحمد الفضل أبو على -  6

 11217   برقم    20190401:  تاريخ ، 1293  2023/12/22  لماضة عثمان أمين السيد متولى -  7

 15072   برقم    20190402:  ريختا ، 1306  2022/10/17  إبراهيم يسى محفوظ سمير -  8

 3375   برقم    20190402:  تاريخ ، 1311  2022/6/6  الحنفى محمد منير ياسر -  9

 3375   برقم    20190402:  تاريخ ، 1309  2020/4/29  الحنفى محمد منير ياسر -  10

 3375   برقم    20190402:  تاريخ ، 1310  2021/11/21  الحنفى محمد منير ياسر -  11

 14431   برقم    20190402:  تاريخ ، 1301  2022/2/11  سالم زايد سالمه أمحمد -  12

 12904   برقم    20190402:  تاريخ ، 1303  2020/5/1  احمد محمد محمود حماده -  13

 8951   برقم    20190403:  تاريخ ، 1317  2022/4/4  هللا عبد يوسف عمر يوسف -  14

 4285   برقم    20190403:  تاريخ ، 1319  2021/11/20  المقصود عبد محمود  أحمد -  15

 15152   برقم    20190404:  تاريخ ، 1332  2022/11/21  الزهار العزيز عبد أحمد صالح الدين حسام -  16

 11406   برقم    20190404:  تاريخ ، 1338  2024/2/15  قنديل يوسف محمد أحمد -  17

 11649   برقم    20190404:  تاريخ ، 1337  2024/4/18  المزين أحمد حلمى الفتاح عبد -  18

 16710   برقم    20190404:  تاريخ ، 1351  2024/4/15  حسن على جبر عاصم -  19

 16339   برقم    20190404:  تاريخ ، 1339  2023/12/28  المنعم عبد الرازق عبد محمد السيد -  20

 1395   برقم    20190404:  تاريخ ، 1330  2016/6/21  محمد محمد رشاد طارق -  21

 1395   برقم    20190404:  تاريخ ، 1331  2021/6/21  محمد محمد رشاد طارق -  22

 5268   برقم    20190407:  تاريخ ، 1365  2018/6/23  إسماعيل حسين المغاورى الدين عالء -  23

 5268   برقم    20190407:  تاريخ ، 1366  2023/6/23  إسماعيل حسين المغاورى الدين عالء -  24

 15075   برقم    20190407:  تاريخ ، 1371  2022/10/20  ألماظ راشد إبراهيم صابرين -  25

 10312   برقم    20190408:  تاريخ ، 1382  2023/12/31  حسنين محمد محمد هانى -  26



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 13295   برقم    20190408:  تاريخ ، 1388  2023/2/3  جالل محمد حسن حمدم أحمد -  27

 9788   برقم    20190408:  تاريخ ، 1383  2022/12/4  على صالح على محمود -  28

 11329   برقم    20190408:  تاريخ ، 1380  2024/1/24  هابيل زكرى شحاته راضى -  29

 10312   برقم    20190408:  تاريخ ، 1381  2023/11/30  حسنين محمد محمد هانى -  30

 481   برقم    20190409:  تاريخ ، 1399  2020/9/21  عيد عوده عتيق حسن -  31

 12157   برقم    20190409:  تاريخ ، 1398  2019/9/16  صالح موسى مسلم رباع -  32

 5356   برقم    20190409:  تاريخ ، 1395  2023/8/3  عمر على محمود الستار عبد إكرامى -  33

 14265   برقم    20190409:  تاريخ ، 1392  2021/12/4  هللا عبد السيد الغنى عبد أمينة -  34

 12155   برقم    20190410:  تاريخ ، 1416  2019/9/14  مناع سعد عبدالرازق رمضان رضا -  35

 13939   برقم    20190410:  تاريخ ، 1410  2021/6/28  على محمد ياسين أيمن -  36

 16122   برقم    20190410:  تاريخ ، 1407  2023/10/26  نويصر الغفار عبد المنعم عبد سمير إيمان -  37

 15734   برقم    20190410:  تاريخ ، 1411  2024/2/25  غطاس عويضة فريد عادل -  38

 5651   برقم    20190410:  تاريخ ، 1401  2024/1/2  يوسف سعد محمد نادية -  39

 7148   برقم    20190410:  تاريخ ، 1403  2015/8/23  سولاير حلمي عيد نسيم -  40

 7148   برقم    20190410:  تاريخ ، 1404  2020/8/23  سولاير حلمي عيد نسيم -  41

 13095   برقم    20190410:  تاريخ ، 1421  2020/8/8  عيسى محمد على العزيز عبد ملقب محمد مروة -  42

 2628   برقم    20190411:  تاريخ ، 1443  2009/3/22  حسن كيالنى فايزه -  43

 2628   برقم    20190411:  تاريخ ، 1444  2014/3/22  حسن كيالنى فايزه -  44

 2628   برقم    20190411:  تاريخ ، 1445  2019/3/22  حسن كيالنى فايزه -  45

 2628   برقم    20190411:  تاريخ ، 1446  2024/3/22  حسن كيالنى فايزه -  46

 16186   برقم    20190411:  تاريخ ، 1438  2023/11/16  صالح سيد على عادل -  47

 10421   برقم    20190411:  تاريخ ، 1441  2023/5/4  على حسن نجيب محمد إسماعيل -  48

 15762   برقم    20190411:  تاريخ ، 1431  2023/5/20  إبراهيم السيد ثروت فاطمة -  49

 16637   برقم    20190411:  تاريخ ، 1422  2024/3/29  على السيد صابر السيد -  50

 3062   برقم    20190414:  تاريخ ، 1449  2029/11/13  عيد طه مصطفى احمد -  51

 16581   برقم    20190414:  تاريخ ، 1447  2024/3/16  بسالى لبيب نمر الناصرى -  52

 11262   برقم    20190414:  تاريخ ، 1453  2024/1/4  منصور على محمد اسماعيل -  53

 6224   برقم    20190415:  تاريخ ، 1471  2019/12/6  مرقص تناغو نبيه نشأت -  54



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 6224   برقم    20190415:  تاريخ ، 1467  2018/3/18  مرقص تناغو نبيه نشأت -  55

 6224   برقم    20190415:  تاريخ ، 1468  2023/3/18  مرقص تناغو نبيه نشأت -  56

 11912   برقم    20190415:  تاريخ ، 1459  2019/6/29  حسبو جمعه على رجب -  57

 6224   برقم    20190415:  تاريخ ، 1469  2023/1/28  مرقص تناغو نبيه نشأت -  58

 6224   برقم    20190415:  تاريخ ، 1472  2020/4/9  مرقص تناغو نبيه نشأت -  59

 3060   برقم    20190415:  تاريخ ، 1464  2024/5/10  الدين خير محمد محمد لطفى -  60

 6224   برقم    20190415:  تاريخ ، 1473  2019/12/6  مرقص تناغو نبيه نشأت -  61

 6224   برقم    20190415:  تاريخ ، 1470  2024/1/19  مرقص تناغو نبيه نشأت -  62

 953   برقم    20190416:  تاريخ ، 1514  2023/12/27  حسين الدسوقى هللا عبد -  63

 2994   برقم    20190416:  تاريخ ، 1488  2009/10/9  الحليم عبد فتحى محمد هانم -  64

 2994   برقم    20190416:  تاريخ ، 1489  2014/10/9  الحليم عبد فتحى محمد هانم -  65

 2994   برقم    20190416:  تاريخ ، 1490  2019/10/9  الحليم عبد فتحى محمد هانم -  66

 14765   برقم    20190416:  تاريخ ، 1495  2022/6/13  صباح حسن محمد محمد حامد محمد -  67

 16157   برقم    20190416:  تاريخ ، 1481  2023/11/5  حامد لطفى مجدى ىهان -  68

 953   برقم    20190416:  تاريخ ، 1506  2013/11/21  حسين الدسوقى هللا عبد -  69

 953   برقم    20190416:  تاريخ ، 1507  2018/4/16  حسين الدسوقى هللا عبد -  70

 953   برقم    20190416:  تاريخ ، 1508  2023/11/21  حسين الدسوقى هللا عبد -  71

 953   برقم    20190416:  تاريخ ، 1509  2013/11/21  حسين الدسوقى هللا عبد -  72

 953   برقم    20190416:  تاريخ ، 1510  2018/11/21  حسين الدسوقى هللا عبد -  73

 953   برقم    20190416:  تاريخ ، 1511  2023/11/21  حسين الدسوقى هللا عبد -  74

 12613   برقم    20190416:  تاريخ ، 1485  2024/2/18  بكر محمد أنور ياسر -  75

 953   برقم    20190416:  تاريخ ، 1512  2023/5/5  حسين الدسوقى هللا عبد -  76

 953   برقم    20190416:  تاريخ ، 1513  2023/11/15  حسين الدسوقى هللا عبد -  77

 953   برقم    20190416:  تاريخ ، 1505  2023/11/21  حسين الدسوقى هللا عبد -  78

 14789   برقم    20190417:  تاريخ ، 1529  2022/6/26  زايد مسلم محمد زايد -  79

 14958   برقم    20190417:  تاريخ ، 1517  2022/9/17  أحمد على محمد الدين عالء -  80
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