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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع عن 69409 برقم 20190411 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد المهدى محمد  محمود -  1

 حسانين خليل على/ المؤجر   اهالى 4 رقم مربع النور شارع 23 رقم بالعقار 4 رقم محل:  بجهة ، كهربائية ادوات

 عن 69406 برقم 20190410 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد جابر على محمد الدكتور صيدلية -  2

 على فاطمة/  المؤجرة  1 السالم طالب ابى بن على شارع 4 حوض 645 رقم بقطعة محل:  بجهة ، صيدلية

 وتصوير مكتبة عن 69407 برقم 20190410 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يحى سليم هاجرعزب -  3

 محمد صابر محمد/  المؤجر 1 السالم العويضات ارض ب8 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، مستندات

 تعبئة و بيع عن 69426 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنفى سليمان محمد فهيم -  4

 محمود يوسف محمد/  المؤجر  المخزنجى بارض رافت شارع:  بجهة ، منظفات

 ادوات تجارة عن 69477 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفة سليمان منصور احمد -  5

 الطالب ملك   2 السالم نصر شارع 42 حوض 69 رقم قطعة:  بجهة ، صحية

 عمومية مقاوالت عن 69384 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم سالم محمد سعيد -  6

 عبدالفتاح امل/ المؤجر المالحة الصفا شارع 9 مكتب:  بجهة ،

 و مكتب عن 69478 برقم 20190424 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شندى عبدالسميع محمد كريم -  7

 العلوى الثانى بالدور شقة:  بجهة ، تكييفات صيانه و تركيب و توريد و( االنترنت دون) عموميه توريدات و عمومية مقاوالت

 على عبدالجليل ورثة/  المؤجر   يوليو 23 شارع 426 رقم بالعقار

 توريدات عن 69367 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الصاوى عبدالسالم اميمة -  8

 احمد صالح الفضل ابو منى/  المؤجرة   هللا حسب حارة راشد كفر شارع 4 رقم العقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية

 تربية حظيرة عن 69429 برقم 20190415 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم على السيد احمد -  9

 على السيد وائل/ المؤجر   المفارق كبريت:  بجهة ، المواشى حلب و تسمين و

 توريد عن 69427 برقم 20190415 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى محمد الشبراوى حسن -  10

 جمعة محمد حسين حسن/  المؤجر   شندورة القنال ش:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات و الكهربائية االدوات

 عن 69474 برقم 20190423 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطرمبجي بيومي ابراهيم حسن -  11

 عبدالرحمن السيد احمد/المؤجر التحرير شارع 49 رقم بالعقار محل:  بجهة ،( االنترنت دون)عموميه وتوريدات مقاوالت

 عن 69332 برقم 20190402 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي السيد هيمابرا السيد الدين حسام -  12

 عدا فيما) والواردات الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من عليها المنصوص العربية مصر جمهورية منتجات جميع تصدير

 محمد/المؤجر   بورتوفيق الجيش شارع 16 رقم عقار:  بجهة ، جمركية وخدمات(  6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه

 على احمد

 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   للتجارة حمود مؤسسة) محمود صالح الفتاح عبد جان محمد -  13

 عبد جانالال/  المؤجر   فرج الشيخ حارة 3 رقم بالعقار محل:  بجهة ، كهربائية ادوات تجارة عن 69339 برقم 20190402

 صالح الفتاح

 مكتب عن 69359 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقى احمد عبدالتواب محمود -  14

 الجليل عبد على محمد/ المؤجر  يوليو 23 رقم العقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات و عمومية مقاوالت و هندسى



 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

 عن 69360 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش ابراهيم عبدالصمد محمد -  15

 سامى/ المؤجر   السويس خليج شمال الصناعية المنطقة توسعات  أ37/438 القطعة:  بجهة ، ّغذائية مواد تغليف و تعبئة مصنع

 احمد فواز محمد

 مالبس عن 69479 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهنداوي حسن كيالني عطيه -  16

 ابراهيم ياسر/المؤجر السويس يكن عدلي بشارع محل:  بجهة ، جاهزه

 ، جمله بقاله عن 69405 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطاهللا امين كمال سمير -  17

 والده/ المؤجر صدقى شارع من متفرع الغربيه شارع 15:  بجهة

 عن 69412 برقم 20190411 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم مرزوق حسن على سارة -  18

 محمد على محمد على/ المؤجر   يكن عدلى شارع 41 رقم بالعقار 52 رقم محل:  بجهة ، مطعم

 تاجير مكتب عن 69346 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمة عايد احمد فهد -  19

 سميرة/  المؤجر  1 الشالم هاشم ابو مصطفى شارع 238 حوض شارع أ2265 رقم بالعقار:  بجهة ، الغير لحساب بيع و سيارات

 بدرى

 البقاله تجارة عن 69368 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد محمد عالء -  20

 محمد متولى زينب/ المؤجر العابدين زين ناحية و النيل ش 105:  بجهة ، القطاعى

 بجهة ، بقاله عن 69431 برقم 20190415 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشرقى كامل بدرى شنودة -  21

 فريد سامية/  المؤجر  2السالم االيوبى الدين الحص شارع ا199 رقم بالعقار محل: 

 مخلفات عن 69466 برقم 20190423 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد حسن احمد حسين احمد -  22

 عبدهللا عامر/  المؤجر المساميرى عمارة موسى النبى شارع 22 رقم بالعقار المحل:  بجهة ، سفن

 تجارة عن 69452 برقم 20190418 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا عبدالموجود احمد خالد -  23

 1السالم التوكيالت جمعية أ 46 رقم عقار:  بجهة ، الصحيه االدوات

 تجارة عن 69452 برقم 20190418 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا عبدالموجود احمد خالد -  24

 االولى المجاورة 10 عمارة 5 رقم محل:  بجهة ، الصحيه االدوات

 عن 69413 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمقصود زكى محمد عادل محمد -  25

 لوسيندا بمنتجع ج 5 رقم الوحدة:  بجهة ، واى تيك الماكوالت تجهيز و تحضير و الباردة و الساخنه المشروبات لتقديم كافيتريا

 الجديد السويس بكورنيش

 مقاوالت عن 69403 برقم 20190410 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد ابراهيم زينب -  26

 عبدهللا احمد محمد/  المؤجر   زرب الدين سعد شارع:  بجهة ،(  االنترنت عدا ما) عمومية توريدات و عمومية

 تجارة عن 69415 برقم 20190411 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يواقيم لبيب عبدالخير صفوت -  27

 لبيب الخير عبد رافت/  المؤجر   السويس محطه بجوار جنيفة محل:  بجهة ، الجاهزة المالبس

 صاله عن 69387 برقم 20190408 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان الحسن ابو فتحى عمرو -  28

 والدة/ المؤجر   بورسعيد ش 1 رقم العقار:  بجهة ،( جيم) رياضية العاب

 مكتب عن 69398 برقم 20190409 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدهللا جابر احمد -  29

 والدة/  المؤجر    2السالم 122 حوض ب 97 رقم بالعقار الخامس بالدور شقة:  جهةب ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 مالبس مشغل عن 69331 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك مراد خليفة احمد -  30

 الحليم عبد القادر عبد/  المؤجر   السعد برج المالحة ش 40 رقم العقار:  بجهة ، جاهزة

 محل عن 69370 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالعزيز السيد فاطمة -  31

 طه عاطف هشام/ المؤجر النيل ش 4 رقم العقار:  بجهة ، جاهزة مالبس
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 مالبس بيع عن 69379 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد احمد ضياء -  32

 خليل نوال/  المؤجرة الورشة شارع 3 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جاهزة

 سوست ورشه عن 69358 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السيد عطا نادية -  33

 حسن على غريب/  المؤجر   االسماعيليه السويس طريق الصناعية المدينه اهالى 66 رقم بالعقار 7 رقم محل:  بجهة ، سيارات

 و تقطيع عن 69487 برقم 20190428 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات جادالرب رمضان ايات -  34

 مصيلحى سعيد مجدى/ المؤجر  2السالم المراغى الشيخ ش ب66 رقم العقار:  بجهة ، حرارى ورق توزيع

 ، جاهزه مالبس عن 69476 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب سالم سيد اسراء -  35

 اسماعيل مني/المؤجر حرب طلعت شارع 91 رقم بالعقار االرضي بالدور 6 رقم محل:  بجهة

 حظيرة عن 69390 برقم 20190408 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد يوسف احمد سهر -  36

 حسن عبدهللا هانى/ المؤجر  المفارق كبريت المطار شار:  بجهة ، مواشى

 دوكو ورشة عن 69326 برقم 20190401 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد احمد رضوان محمود -  37

 ثابت رجب و حسين احمد/  المؤجر  سالمة محمد كفر بركات الحسن ابو شارع 15 رقم عقار:  بجهة ، سيارات

 مكتب عن 69343 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محسب محمد حسن سيد -  38

 علي محمد رضا/المؤجر عراابي احمد بمنشيه محل:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 تجارة عن 68067 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعزيز احمد عبدهللا -  39

 جمال محمد اشرف/  المؤجر  2 السالم الفردوس ش 4 رقم العقار:  بجهة ، منزلية وادوات منظفات

 تجارة عن 68067 قمبر 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالعزيز احمد عبدهللا -  40

 عثمان محمد احمد امال/  المؤجر  1 السالم 6 رقم ش 274 رقم بالعقار محل:  بجهة ، منزلية وادوات منظفات

 عن 69456 برقم 20190421 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهيري امام السيد سعيد عبدالرحمن -  41

 بيومي فتحي سميه/ المؤجره الدرس حوض وقاص ابي بن سعد شارع 290 رقم بالعقار محل:  بجهة ، حلويات مستلزمات

 عن 69489 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر محمد عبدالقادر رشا -  42

 عثمان عباس عثمان/ المؤجر   2 السالم التوفيقية شارع 24 رقم بالعقار محل:  بجهة ، معدات صيانة و توريدات

 ، جاهزة مالبس عن 69402 برقم 20190410 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد احمد حسن -  43

 الصغير عبدالنبى/ المؤجر  سوهاج ش 9 رقم العقار:  بجهة

 ادوات تجارة عن 69404 برقم 20190410 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالحليم محمد وليد -  44

 الطالب ملك  الفرز 6 رقم محل:  بجهة ، صحية

 موبيليا معرض عن 69410 برقم 20190411 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على محمود عطا -  45

 الطالب ملك  الشرقية الشركة ارض المحسن عبد شارع 8 رقم بالعقار محل:  بجهة ،

 اكسسوار عن 69394 برقم 20190409 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم محمد على احمد -  46

 متولى محمد سمر/  المؤجر   ابراهيم حافظ شوقى احمد شارع 15 رقم بالعقار 5 رقم محل:  بجهة ، حريمى

 عن 69389 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى محمد الرحمن عبد -  47

 مصر بنك شارع 1 رقم بالعقار محل:  بجهة ، افرنجى مخبز

 حظيرة عن 69323 برقم 20190401 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين مسعد فرج حماده -  48

 على حسين محمد/ المؤجر  الزراعية الجمعية بجوار الغربى البر شندورة:  بجهة ، مواشى
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 توريد عن 69455 برقم 20190421 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز -  49

 يالغرب الكساره ميدان 13 رقم العقار:  بجهة ، بالسيارات ونقل الشمسيه الطاقه وتركيب الكهربائيه واالجهزه المولدات وصيانه

 عثمان حسن مصطفي/ المؤجر

 سوبر عن 69345 برقم 20190402 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد عبدالحميد عادل -  50

 حجوز الشربينى محمد هللا عبد/  ملك بنها طحله:  بجهة ، ماركت

 سوبر عن 69345 برقم 20190402 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد عبدالحميد عادل -  51

 السخنه العين كاربت ريد السرينا قرية:  بجهة ، ماركت

 ، موز ثالجة عن 63939 برقم 20190422 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد على حفنى احمد -  52

 محمد احمد عاطف/ المؤجر الجديد الغورى شارع 189 حارة 2 رقم بالعقار محل:  بجهة

 ، موز ثالجة عن 63939 برقم 20190422 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد على حفنى احمد -  53

 النموذجى المثلث بسوق الفرن بجوار شارع الجمله بسوق ثالجه:  بجهة

 و بيع عن 69496 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد خليل يسرى الدين بهاء -  54

 فاروق الدين حسام/  المؤجر الفرز الحسينى امين بالعقارشارع محل:  بجهة ، تكييفات صيانه

:  بجهة ، بقاله عن 69500 برقم 20190430 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد علي عبدهللا ناديه -  55

 هاشم السيد جباليه متولي علي/المؤجر البحيري شارع

 مكتب عن 69330 برقم 20190401 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تاوضروس ثابت كمال مايكل -  56

 الرحمن عبد ايهاب/  المؤجر  حودة كفر الجديدة المنشية محمود على شارع 19:  بجهة ، بالداخل رحالت و سفر

 ، قطاعي بقاله عن 69501 برقم 20190430 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد فارس بربري جمال -  57

 عبدالعال رضا/المؤجر 1 السالم التقوي مسجد امام عبده محمد الشيخ شارع ا 79 حوض ب 1479 قطعه:  بجهة

 و تصليح عن 69362 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم حسين عبادى سعد -  58

 فيصل حى 11 عمارة 87 رقم محل الجمهورية حى الصباح:  بجهة ، ايطالى تند تجديد

 ذبح و بيع عن 69433 برقم 20190415 فى قيد ، 49000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عفيفى حسين نجاه -  59

 عبدالعزيز االسالم سيف عمر/  المؤجر  الحديد السكة امام الغربى البر عارف ابو:  بجهة ، مجمدات و الطيور

 اعمال مكتب عن 69440 برقم 20190416 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور عبدهللا عنتر محمد -  60

 المعاطى ابو سعيد على/  المؤجر  1 السالم ىشوق احمد ش 35 رقم بالعقار 1 رقم محا:  بجهة ، الغير بسيارات نقل و لوجيستيه

 عن 69470 برقم 20190423 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الخضر السيد الخضر محمد -  61

 والده/  المؤجر  يكن عدلى شارع 44:  بجهة ، جمركى تخليص مكتب

 69378 برقم 20190407 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عباس مجدى لطيفة/ الدكتورة صيدلية -  62

 محمد عباس مجدى/ المؤجر السحاب تقسيم ابراج 17 رقم العقار:  بجهة ، عامة صيدلية عن

 مالبس عن 69363 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشهيد سيدهم رشدى اندرو -  63

 غطاس فهيم سامى سمير/ المؤجر  الجيش شارع 370 رقم العقار:  بجهة ، جاهزة

 مقاوالت مكتب عن 69453 برقم 20190418 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن مهدى حسن محمد -  64

/ المؤجر  الغورى شارع 144 رقم بالعقار االرضى بالدور محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات و عموميه

 سيد عبدالرحمن

 بيع عن 69369 برقم 20190409 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى غريب محمد حسنى محمد -  65

 شلبى غريب محمد حسن/ المؤجر   عابدين ش 1 رقم العقار:  بجهة ، نظارات



 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

 اسماك عن 69388 برقم 20190408 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفيق اسماعيل احمد نورا -  66

 توفيق اسماعيل احمد/ المؤجر    المنورة المدينة شارع 1 رقم محل 1 رقم العقار:  بجهة ، زينه وطيور

 مكتب عن 69382 برقم 20190407 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد خلف عادل محمد -  67

 هللا عبد خلف محمد/ المؤجر   المفارق كبريت القنال شارع:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 عن 69336 برقم 20190402 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفار عطيه عبدالغفار نشوى -  68

 عبدالجواد جابر عيد/  المؤجر   كامل كفر العربى سالمة ش 3 رقم العقار:  بجهة ، جاهزة مالبس

 كافية عن 69322 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو عبدالعظيم نصر هند -  69

 الجديد السويس بكورنيش لوسيندا بمنتجع بعض على مفتوحين 8,9 رقمى محلين:  بجهة ، والباردة الساخنة المشروبات لتقديم

 بحريه اشغال عن 69457 برقم 20190421 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفيفى دهعب سعد زينب -  70

 محمود سيد محمد/ المؤجر يوليو 23 شارع 333 رقم العقار الثانى بالدور 8 رقم شقه:  بجهة ،

 لتصنيع مشغل عن 69428 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاذلى احمد محمد سها -  71

 هالل السعيد/ المؤجر   االسماعيليه شارع من حمدى احمد شارع 5 رقم بالعقار:  بجهة ، الجاهزة المالبس

 و بيع عن 69354 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادم احمد حسن محمد شريف -  72

 عبدالمقصود عبدالكريم/ المؤجر  بورتفيق النوهه و جده شارع 1 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، كهربائية ادوات تجارة

 عن 69490 برقم 20190428 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حلبى ابوالحسن عبدالراضى فراج -  73

 الطالب ملك   ثروت الخالق عبد شارع 96 رقم بالعقار شقة:  بجهة ، بشرية موارد تنمية

 عن 69490 برقم 20190428 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حلبى ابوالحسن عبدالراضى فراج -  74

 ابراهيم هويدا/  المؤجرة   بورسعيد شارع تقاطع عبدالسالم محمد شارع 11 رقم بالعقار شقة:  بجهة ، بشرية موارد تنمية

 كافتيريا عن 69374 برقم 20190407 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى احمد محمد عفاف -  75

 حسين احمد حمدى/ المؤجر   2السالم العدلى شارع 97 حوض م110:  بجهة ، الباردة و الساخنة المشروبات لتقديم

 تجارة عن 69373 برقم 20190407 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلومة محمد على عاطف -  76

 غريب محمود/ المؤجر   االلبان الخطاب بن عمر ش من ماهر ش49 رقم بالعقار محل:  بجهة ، الصحية و الكهربائية االدوات

 و تركيب عن 69327 برقم 20190401 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى متولى عبدهللا اميمة -  77

 ثابت محمد عطيات/  المؤجر البنا سكة زيد بن اسامة بشارع محل:  بجهة ، الدش صيانة و بيع

 عن 69335 برقم 20190402 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد عبدالرحمن عبدالعزيز عالء -  78

 حسين احمد سميرة ورثة/  المؤجر   يكن عدلى شارع 77 بالعقار 6 رقم محل:  بجهة ، باردة و ساخنة مشروبات تقديم و تحضير

 شحاته

 كافية عن 69341 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متى سرجيوس سعيد صدف -  79

   شعراوى هدى شارع 41 رقم بالعقار االرضى الدور الرحاب بعمارة 9 رقم محل:  بجهة ، الباردة و الساخنة المشروبات لتقديم

 فهيم لميخائي/  المؤجر

 مكتب عن 69423 برقم 20190414 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد عبدالرحيم محمد -  80

 الفضل ابو احمد/المؤجر المياه وابور شارع 63 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، بناء ومواد حجريه مواد توريد

 مقله عن 69424 برقم 20190414 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه محمد زيد ابو زينب -  81

 محمد نادي عالء/المؤجر 2 السالم عبدالناصر جمال شارع 65 حوض ب 7:  بجهة ، وحلويات

 عن 69351 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالباسط محمود مصطفى -  82

 حسين عبدالحميد ياسر/ المؤجر   البنا سكة ش 2 رقم بالعقار محل:  بجهة ، عجين من حلوى بيع و اعداد



 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

 مكتب عن 69349 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هلهول موسى بركات احمد -  83

 هلهول موسى محمد/ المؤجر   عرابى احمد منشية على براهيم ش 85 رقم بالعقار محل:  بجهة ، الكافتريهات و المطاعم الدارة

 حظيرة عن 69447 برقم 20190417 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب ديوس جابر عادل -  84

 ديوس صابر/  المؤجر   جينيفة المية مكينه بجوار الترعة شارع:  بجهة ، المواشى حلب و تسمين و لتربية

 توريدات عن 69448 برقم 20190417 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدالنبى جمال منار -  85

 ابراهيم محمد السيد/ المؤجر   الترعة شرق 292 شارع 1 رقم بالعقار الثالث بالدور محلين:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية

 بجهة ، فطاطرى عن 61952 برقم 20190418 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد يونس ايمن -  86

 النور مسجد خلف شارع 295 رقم منزل الدرس حوض: 

 بجهة ، فطاطرى عن 61952 برقم 20190418 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد يونس ايمن -  87

 النمسا حى 8 رقم محل: 

 عن 69486 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الصغير محمد السيد محمد -  88

/  المؤجر  الجديد عبده احمد كفر يوسف الحكيم عبد شارع 6 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات

 محمد ياسين وفاء

 و سفر مكتب عن 69414 برقم 20190411 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد محمد يوسف اميرة -  89

 حسن محمد على/  المؤجر   2السالم يوليو 23 شارع 93 قطعة ب79 حوض االول بالدور 1 رقم شقة:  بجهة ، بالداخل رحالت

 على

 و كتبة عن 69400 قمبر 20190409 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم زيد ابو عبدالخالق سامية -  90

 عفيفى السيد سيدة/ المؤجر   المرور بمنطقة 15 رقم محل:  بجهة ، مستندات تصوير

 ، قطاعى بقالة عن 69376 برقم 20190407 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبارك محمد على محمد -  91

 الطالب ملك  1السالم االسكان و للبناء التعاونية الجمعية 33 حوض ا4 قطعة:  بجهة

 بيع عن 69371 برقم 20190407 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد صالح فرج نعمات -  92

 وحيد شريف مصطفى/  المؤجر   الفص شارع 1 رقم العقار:  بجهة ، مفروشات

 ، بقالة عن 69369 برقم 20190404 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم محمد السيد عبدالناصر -  93

 الناصر عبد شريف/  المؤجر   االحمر البحر تعاونيات شارع 33 رقم بالعقار محل:  بجهة

 سوبر عن 69432 برقم 20190415 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كفافى ابراهيم محمد عمرو -  94

 غريب هللا االء/  المؤجرة  المالحة بالمحروسة الخطاب بن عمر ببرج الكائن 9 رقم محل:  بجهة ، ماركت

 مقاوالت عن 69348 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرب جاد محمد على سعيد -  95

 الرب جاد محمد على/  المؤجر   الحرفيين الحجاز ش 12 رقم العقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات و

 مكتب عن 69419 برقم 20190414 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجابر رمضان علي محمد -  96

 الحرفيين يثرب بحي الصديق بكر ابو شارع ز 2 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه وتوريدات مقاوالت

 رمضان علي/المؤجر

 تجاره عن 69421 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توحيد عبدالصادق محمد ابراهيم -  97

 1 السالم السويس جامعه شارع 82 رقم بالعقار محل:  بجهة ، السياارات غيار قطع

 تربية عن 69439 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا احمد امين نبيل امين -  98

 محمد عسر ناصر/ المؤجر شندورة:  بجهة ، البط امهات وانتاج

 سوبر عن 69467 برقم 20190423 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمنعم عبداللطيف صابر ايمان -  99

 محمود ابرهيم اسامه/ المؤجر   النيل شارع 49 رقم اربالعق بعض على مفتوحين 10,11,12 رقم محالت:  بجهة ، ماركت



 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

 ، حلويات بيع عن 69017 برقم 20190423 فى قيد ، 500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد سمير احمد -  100

 محمد خليل احمد السيد/المؤجر اسوان شارع 2 رقم العقار:  بجهة

 ، حلويات بيع عن 69017 برقم 20190423 فى قيد ، 500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد سمير احمد -  101

 خليل احمد السيد/المؤجر يوليو 23 شارع من اسوان شارع 2 رقم بالعقار 6 رقم محل:  بجهة

 تجميل مركز عن 69464 برقم 20190422 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدهللا احمد مها -  102

 محروس سيد/  المؤجر المرعى حارة اسوان شارع 2 رقم عقار الثالث بالدور شقة:  بجهة ،

 خدمات عن 69444 برقم 20190417 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا امين غريب سيده -  103

 سعد ميثرة/ المؤجر   القديم عبدة احمد كفر العمومية السادات شارع 39 رقم بالعقار محل:  بجهة ، محمول

 تجارة عن 69451 برقم 20190418 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم محمد صبحى اسالم -  104

 عبدالرحيم حسن فوزية/  المؤجرة   اسوان شارع 2 رقم بالعقار محل:  بجهة ، مفروشات

 عن 69494 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دردير مصطفى/  الدكتور صيدلية -  105

 التحرير ش 6,8 عقار 5 رقم محل:  بجهة ، صيدلية

 لتقديم مطعم عن 69485 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل محمود فريد محمد -  106

 مديحه/المؤجره السويي العنان اميره عماره المحروسه تقسيم 18/19 رقم بالعقار 6 رقم محل:  بجهة ، الجاهزة الوجبات تحضير و

 هللا فتح

 سوبر عن 69411 برقم 20190411 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته حسن حسام شيماء -  107

 عبدالرحمن فواز امنه/  المؤجر   الزعفران شارع 2 رقم بالعقار محل:  بجهة ، ماركت

 توريد عن 69385 برقم 20190407 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االدهم احمد عوض السيد عبدة -  108

 النوذجى المثلث بسوق ب 42 رقم محل:  بجهة ، اسماك بيع و

 جملة بقالة عن 69325 برقم 20190401 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مسعود محمد سعيد -  109

 ابراهيم الطيب الشمادى/ المؤجر الخطاب بن عمر من عنان بشارع 2 رقم محل:  بجهة ،

 اكسسوار عن 69417 برقم 20190414 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قرياقوس تيني عاطف ماركو -  110

 محمودعبده احمد محمود/مؤجرال 4 رقم محل البرج شارع 4:  بجهة ، وخردوات حريمي

 قطع بيع عن 69459 برقم 20190421 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الوردانى طارق كريم -  111

 عبدهللا مهاود على/  المؤجر   الزراير شارع بالعقار محل:  بجهة ، سيارات غيار

 انتاج تربية عن 69441 برقم 20190416 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد احمد محمد احمد -  112

 والده/ المؤجر الشلوفة:  بجهة ، حيوانى

 بيع عن 69352 برقم 20190403 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد فهمي محمود -  113

 الطالب ملك  1 السالم عقرمة شارع 192 حوض 1096 عقار:  بجهة ، ورقية منتجات و منظفات

 خدمات عن 69361 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى ابراهيم فتحى محسن -  114

 ابراهيم فتحى حماده/  المؤجر  شارل كفر فراج محمد ش 49 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، المحمول التليفون

 مكتب عن 69472 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو محمود احمد نسمه -  115

 سليمان منال/المؤجر 2 السالم النديم عبدهللا شارع 234 عقار علوي االول بالدور شقه:  بجهة ، جمله غذائيه مواد توريدات

 االحذية تجارة عن 69497 برقم 20190428 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد على صفاء -  116

 على كامل مصطفى/  المؤجر   عرابى احمد شارع من العيسوى شارع 2 رقم بالعقار محل:  بجهة ، المالبس و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 69481 برقم 20190424 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم فاروق ابراهيم فاروق -  117

 فاروق ابراهيم/  المؤجر مصر سينما بجوار البرقى شارع محل:  بجهة ، بحرية ماكوالت

 عن 69375 برقم 20190407 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مرسى عبدالحميد سميرة -  118

 محمد جميلة/  المؤجر   الدرس حوض 1 رقم شقة خليل محمد الشهيد ش 143:  بجهة ، بحرية توريدات

 عن 69328 برقم 20190401 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدهللا جابر دعاء -  119

 عبدالجواد عبدهللا جابر/  المؤجر  ب 97 قطعة 2 السالم االول بالدور شقة:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه توريدات

 عن 69365 برقم 20190404 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد الصديق محمد محمد -  120

 الجديد الكورنيش لوسيندا بمنتجع ا 4 رقم محل:  بجهة ، الحفالت و ميالد اعياد مستلزمات و اطفال لعب تجارة

 عن 69329 برقم 20190401 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى مريم/  الدكتورة صيدلة -  121

 2 االيمان 101 ع بعض على مفتوحين 3,4,5 رقم محل:  بجهة ، عامة صيدلية

 معرض عن 69422 برقم 20190414 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد حمدي عمر -  122

 رهيب مصطفي شكريه/ المؤجره الغريب وكليوباترا خالد احمد شارع 20 رقم العقار:  بجهة ، ستائر

 تعبئة عن 69436 برقم 20190415 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالحق عبدالحميد محمود -  123

   2 السالم عبيد مكرم شارع 2 اسالم 52 حوض ا 20 رقم بالعقار بعض على مفتوحين محلين:  بجهة ، الغذائية المواد تغليف و

 يوسف الدكتور محسن/ المؤجر

 عن 69347 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النبراوى محمد عبدالعزيز عاطف -  124

 الرب جاد ناصر/  المؤجر 1 السالم العقاد محمود عباس ش 1693 ق:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات و مقاوالت

 عن 69344 برقم 20190402 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى الرحيم عبد احمد محمد -  125

 السيد الكريم عبد يوسف ابراهيم/ المؤجر المامون الخليفة شارع:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات و عمومية مقاوالت

 اشغال عن 69449 برقم 20190417 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد شكرى شيرين -  126

 احمد عبدهللا احمد/  المؤجر   1 السالم 7 حوض 58 رقم عقار:  بجهة ، بحرية

 و خردوات عن 69469 برقم 20190423 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابرهيم فكرى كمال -  127

 الطالب ملك   1 السالم الدايم عبد شرفا شارع 243 حوض ا 2262 رقم ارض قطعة:  بجهة ، هدايا

 توريدات عن 69491 برقم 20190428 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد سالمه عيد رمضان -  128

 والده/المؤجر عامر قريه البنك شارع:  بجهة ، عموميه ومقاوالت(االنترنت دون) عموميه

 سوبر عن 69480 برقم 20190424 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد الصاوي عبدالستار محمد -  129

 حسن محمود حسن/المؤجر االسماعيليه شارع الفار جباليه:  بجهة ، ماركت

 غيار قطع عن 69397 برقم 20190409 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية محمود سيد اسالم -  130

 امين ماجدة/ المؤجرة    بالهاويس المياه بابور شارع أ66 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، سيارات

 و عطور عن 69399 برقم 20190409 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محب على محمد سامح -  131

 الرحيم عبد محمد/ المؤجر   الجديد الغورى ش 8 رقم بالعقار الباب يسار رقم محل:  بجهة ، خردوات

 مشغل عن 69340 برقم 20190402 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا نعمه رزق عامونيل تريزة -  132

 القدوس عبد رمزى/  المؤجر   العاص بن عمرو مدرسة بجوار زيد شارع 20 رقم بالعقار االرضى بالدور شقة:  بجهة ، مالبس

 عن 69416 برقم 20190414 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم محمد محمد مصطفي ناديه -  133

 محمد محمد ايات/المؤجره المفارق كبريت المدارس شارع:  بجهة ،( شوب كوفي) والبارده الساخنه المشروبات لتقديم كافتيريا

 عامر



 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

 مالبس عن 69461 برقم 20190422 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد محمد ربيع محمد نسمة -  134

 الدين نور فرج/  المؤجر حرب طلعت من متفرع الحنينة حارة74 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جاهزة

 عن 69463 برقم 20190422 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم احمد ابراهيم اسماعيل -  135

 ابراهيم الدين كمال/ المؤجر  عقدة كفر محارب شارع 10 رقم بالعقار الثالث بالدور شقة:  بجهة ، بالسيارات نقل

 حظيرة عن 69353 برقم 20190403 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت هللا عطا بنى ايوب -  136

 قلد عطا نعيم/  المؤجر   جنيفة:  بجهة ، المواشى حلب و تسمين و لتربية

 عن 69355 برقم 20190403 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود محمد عبدهللا نبوى سناء -  137

 هاشم نصرة/  المؤجر  الكويت حى عبدالفضيل محمد ش 16 رقم العقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات مكتب

 حضرى

 سوبر عن 69381 برقم 20190407 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  محمود احمد محمد ايمان -  138

 محمود احمد محمد/ المؤجر 1 السالم الخطاب بن عمر ش 1423 قطعه 171 حوض:  بجهة ، ماركت

 فول مطعم عن 69337 برقم 20190402 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد احمد على احمد -  139

 الكابنون خليفة الشيخ مدينة الثانية المجمموعة 7 رقم محل:  بجهة ، طعمية و

 تجارة عن 69488 برقم 20190428 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالسالم احمد حمدى -  140

 محمد االمام عبد نادية/  المؤجرة   شل مساكن امام الصفا شارع 1:  بجهة ، كاوتش توزيع و

 عن 69492 برقم 20190428 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخياط مرسى محمد صالح محمد -  141

/  المؤجر   شوقى احمد شارع 16 رقم العقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية مقاوالت و توريدات و بترولية خدمات مكتب

 السيد فرغلى السيد

 69484 برقم 20190424 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين جالل عبدهللا يوسف احمد محمد -  142

 عبدالحميد فرج محمد/المؤجر صدقي شارع من متفرع خليل شارع 4 رقم العقار:  بجهة ، ومجوهرات مصوغات عن

 بجهة ، مكتبة عن 69401 برقم 20190409 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغل مهنى ماهر طه -  143

 الطالب ملك   2 السالم التعويضات ارضى خضارى شارع ب 164 رقم بالعقار 2 رقم محل: 

 توريدات عن 69408 برقم 20190411 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد عشرى عادل -  144

 حسين على اشرف/  المؤجر   وديع حارة 5 رقم بالعقار شقة:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية

 عن 69377 برقم 20190407 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعود ابو المجد ابو ممدوح صفاء -  145

 محمود محمد/ المؤجر   الصحراوى االسماعيلية السويس بطريق الصناعية المنطقة ش 46:  بجهة ، سيارات ميكانيكا ورشة

 حسانين

 لتقديم كافية عن 69324 برقم 20190401 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حافظ محمد احمد -  146

  مصر بنك خلف 2 سالم دريم بمول االرضى بالدور بعض على مفتوحين 2,3 رقمى محلين:  بجهة ، الباردة و الساخنة المشروبات

 الحميد عبد حمدى/ المؤجر

 عن 69420 برقم 20190414 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحافظ صادق علي صادق -  147

 عبد عبدالشافي/المؤجر المنوره المدينه شارع 93 رقم بالعقار ارضي دور شقه:  بجهة ،( االنترنت دون)عموميه توريدات مكتب

 الغني

 و سفر مكتب عن 69460 برقم 20190422 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنودة رزق الفى جورج -  148

 خليل جاد مكرم/ المؤجر   الباسل من متفرع الخليل شارع 6 رقم بالعقار االرضى بالدور محل:  بجهة ، بالداخل رحالت

 خدمات عن 69356 برقم 20190403 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن فهمى عبدهللا رامى -  149

 فى عليها المنصوص السلعية المجموعات جميع فى التصدير عموم االنترنت دون) عمومية توريدات و تصدير و نقل و جمركية



 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

 14 رقم محل:  بجهة ،( 6 المجموعة من 36 الفقرة و 19 المجموعة عدا فيما الواردات و الصادرات على للرقابة العامه الهيئة

 منصور عدلى المستشار مدينة 25 رقم عمارة

 عن 69338 برقم 20190402 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى السيد السيد احمد عبدالرحمن -  150

 محمد ايمن على/ المؤجر   حرب طلعت ش 15 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، باردة و ساخنة مشروبات تقديم و تحضير

 بيع عن 69445 برقم 20190417 فى قيد ، 1500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن محمد حسين عبدهللا -  151

 والده/  المؤجر   شعراوى هدى و بكرى شارع 7 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، تنجيد و ستائر

 ، جاهزة مالبس عن 69465 برقم 20190422 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد على مدثر ملكة -  152

 سعيد محمد احمد/  المؤجر عرابى احمد شارع 23 رقم بالعقار محل:  بجهة

 سوبر عن 69493 برقم 20190428 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان قناوى عثمان امانى -  153

 عثمان والء/  المؤجرة   القديم عبدة احمد كفر الدين صالح شارع 20 رقم بالعقار محل:  بجهة ، ماركت

 عن 47877 برقم 20190428 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  الروبى) الروبى محمد فوزى محمد -  154

 فيصل شباب مركز سور 88 رقم محل:  بجهة ، خردوات و مكتبة

 عن 47877 برقم 20190428 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  الروبى) الروبى محمد فوزى محمد -  155

 العمومى السوق ش:  بجهة ، خردوات و مكتبة

 ، بقالة عن 69391 برقم 20190408 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمد االنصارى ايمن -  156

 مصطفى حسن مصطفى/  المؤجر   بورتوفيق مطافى امام الجيش بشارع محل:  بجهة

 عن 69392 برقم 20190408 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيفين عبدالمالك سيفين مينا -  157

 والده/  المؤجر   الجناين جينيفة:  بجهة ، الماشية حلب و تسمين و حظيرة

 سمك مطعم عن 69364 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على حسن اسامة -  158

 العين بطريق( A) بلوك سوان السخنه العين شركة بمشروع االرضى فوق االول الدور 304 رقم محل:  بجهة ، بحرية ماكوالت و

 حسن اشرف نيفين و حسن اشرف بسنت و حسن اشرف محمد و حسن اشرف حسن/  المؤجر السخنه

 مكتب عن 69372 برقم 20190407 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تاوضروس ثابت كمال مينا -  159

 الرحمان عبد ايهاب/ المؤجر   حودة كفر على محمد ش 19 رقم العقار:  بجهة ، بالداخل رحالت و سفر

 بيع عن 69425 برقم 20190414 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البري محمد ابراهيم عادل عمرو -  160

 حسين صالح/المؤجر الجيش شارع 302 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، المحمول خدمات وصيانه

 69437 برقم 20190415 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فنديس ابراهيم ابراهيم رؤوف محمود -  161

 دياب حارة  2 رقم محل:  بجهة ، الالزمة التراخيص على الحصول بعد و االنترنت عدا فيما استيشن بالى و كمبيوتر العاب عن

 ابراهيم ابراهيم رؤوف/  المؤجر   البراجيلى

 حالقه صالون عن 69442 برقم 20190416 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد جوده احمد -  162

 السيد رضا/المؤجر 1السالم البترول لتصنيع السويس شارع ا 36 رقم بالعقار محل:  بجهة ،

 ، صيدلية عن 69350 برقم 20190403 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم رياض قدرى سالى -  163

 على هللا عبد على/ المؤجر   السادات شارع من عيد شارع 22 رقم العقار:  بجهة

 كافتيريا عن 69334 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد ابراهيم محمد احمد -  164

 العظيم عبد منال/  المؤجر  كبريت السالم قرية الجديدة بالخواطر محل:  بجهة ، الباردة و الساخنة المشروبات لتقديم

 ، هدايا محل عن 69342 برقم 20190402 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدنقى محمد حامد ليلى -  165

 محمد محمد فاطمة/ المؤجرة  شوقى احمد شارع 13 رقم بالعقار محل:  بجهة



 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

 نقل مكتب عن 69333 برقم 20190402 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمود سيد محمد -  166

 شارع 1 السالم 51 رقم عقار االرضي بالدور شقه:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه وتوريدات جمركيه وخدمات بالحاويات

 العابدين زين اسالم/المؤجر السودان

 عن 69446 برقم 20190417 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حلفاوى حسن محمود حسن مصطفى -  167

 والدة/  المؤجر 1 السالم عفان بن عثمان شارع من يثرب شارع 157 حوض ب522 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جاهزة مالبس

 عن 69450 برقم 20190417 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد جالل محمد شيرى -  168

 عبدالسالم محمد احمد/  المؤجر   الدرس حوض خليل محمد ش 155 رقم العقار:  بجهة ، بحرية اشغال و بحرية توريدات

 و جاهزة مالبس عن 61952 برقم 20190418 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد يونس ايمن -  169

 للغات البريطانى المركز امام اسوان شارع 4 رقم:  بجهة ، اكسسوارات

 عن 69462 برقم 20190421 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالباقي حسين حسن مروان -  170

 صديق رفعت محمد/المؤجر القديم عبده احمد كفر شارع 6:  بجهة ،( االنترنت دون)عموميه توريدات

 و جاهزة مالبس عن 61952 برقم 20190418 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد يونس ايمن -  171

 النمسا حى 8 رقم محل:  بجهة ، اكسسوارات

 مالبس عن 69482 برقم 20190424 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمغيث على حسن محمود -  172

 البدوى السيد جمعية/ المؤجر   عرابى احمد شارع من متفرع اسامة شارع 1 رقم العقار:  بجهة ، جاهزة

 حظيرة عن 69430 برقم 20190415 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشارة رمزى ناصر ايوب -  173

 بشارة رمزى ناصر/  المؤجر   جنيفة:  بجهة ، المواشى حلب و تسمين و تربية

 مكتب عن 69499 برقم 20190430 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالهادي توفيق احمد -  174

 عبدالهادي توفيق/المؤجر المياه ماكينه بجوار جنيفه:  بجهة ، بحريه اشغال

 عموم عن 69357 برقم 20190404 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على حسن ايهاب حسن -  175

 حسن ايهاب/  المؤجر  يوليو 23 شارع 33 رقم العقار:  بجهة ،( 6 المجموعه و 36 الفقرة من 19 المحموعة عدا فيما) التصدير

 حسن على

 جمله بقاله عن 69443 برقم 20190416 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حافظ عيد محمد -  176

 محمود صالح هيام/ المؤجر ابوعارف البنا سكة:  بجهة ، وقطاعى

 حظيره عن 69458 برقم 20190421 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد النادي محمد شيماء -  177

 ابراهيم علي عبدهللا/المؤجر جنيفه العشاشيه عزبه:  بجهة ، المواشي وحلب وتسمين لتربيه

 ، صيدليه عن 69473 برقم 20190423 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القاضي سليم محمد احمد -  178

 محمد سليم محمد/المؤجر 1السالم مدينه عفان بن عثمان شارع 1 رقم بالعقار محل:  بجهة

 69366 برقم 20190404 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عبدالعزيز حافظ مصطفى كريم -  179

/ المؤجر السخنه اميجو 5 مجموعه 6 رقم محل:  بجهة ،( 6 والمجموعه 36 الفقرة من 19 المجموعه فيماعدا) التصدير عموم عن

 عبدالعزيز حافظ مصطفى

 مقاوالت عن 69495 برقم 20190428 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحافظ محمد يونس بخيته -  180

 محمد زيدان جمال/ المؤجر الغورى شارع نهاية السالم شارع 5 رقم بالعقار محل:  بجهة ،( االنترنت ماعدا) عموميه وتوريدات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 فى ،قيدت 25000.000   مالها ،رأس  والتوريدات االسمدة وتجارة وتغليف تعبئة  ،  شركة   وشركاه احمد محمد احمد -  1

 عوض شارع 7 االرضى بالدور محل:  بجهة ، والتوريدات االسمدة وتجارة وتغليف تعبئة عن ، 69471 برقم 20190423

 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس  الرحالت وتنظيم الفنادق ادارة  ،  شركة   وشريكه عكاشه عبدهللا محمد احمد -  2

 2بالسالم 130 حوض 5156 رقم قطعه 3 رقم محل:  بجهة ، الرحالت وتنظيم الفنادق ادارة عن ، 69498 برقم 20190428

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  حاويات وتداول بالسيارات نقل  ،  شركة   وشريكه محمد ابراهيم محروس ابراهيم -  3

 الجزيرة شباب مركز بسور ارضى دور 14 رقم محل:  بجهة ، حاويات وتداول بالسيارات نقل عن ، 69475 برقم 20190423

 بورسعيد شارع

 ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  والمشروبات الماكوالت لتقديم كافتيريا  ،  شركة   وشريكه شيخون حسين يسرى احمد -  4

 الشباب منتدى سور 56،  55 رقمى محلين:  بجهة ، والمشروبات الماكوالت لتقديم كافتيريا عن ، 69393 برقم 20190409 فى

 بالتوفيقيه

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  قطاعى وخردوات االحذيه تجارة  ،  شركة   وشركاه محمد احمد البنا حسن -  5

 عبده محمد الشيخ شارع 28:  بجهة ، قطاعى وخردوات االحذيه تجارة عن ، 69395 برقم 20190409

 والتشغيل والصيانه والتركيبات التصميمات اعمال كافة يتضمن فيما مقاوالت  ،  شركة   وشريكها السيد عبداللطيف السيد نهلة -  6

 الحديد مصانع لدى المشاريع مستلزمات وكافة والخامات بالداخل العماله وتوريد والبناء واالنشاءات والمدنيه والكهربيه هالميكانيكي

 ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  الطاقه ومحطات الوقود والغاز المياه وشبكات البترول ومصافى والبتروكيماويات والصلب

 الميكانيكيه والتشغيل والصيانه والتركيبات التصميمات اعمال كافة يتضمن فيما مقاوالت عن ، 69434 برقم 20190415 فى

 والصلب الحديد مصانع لدى المشاريع مستلزمات وكافة والخامات بالداخل العماله وتوريد والبناء واالنشاءات والمدنيه والكهربيه

 1 شقه 427 عمارة الكبانون:  بجهة ، الطاقه ومحطات الوقود والغاز المياه وشبكات البترول ومصافى والبتروكيماويات

 برقم 20190423 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  لوجيستيه خدمات  ،  شركة   وشريكه محمد احمد عاطف عالء -  7

 النجار كفر يوسف الشيخ شارع 13 رقم بالعقار محل:  بجهة ، لوجيستيه خدمات عن ، 69468

 برقم 20190424 فى ،قيدت 2500.000   مالها ،رأس  مستندات وتصوير مكتبه  ،  شركة   سليم محمد ذكى محمد ورثة -  8

 السويس حى تابع الحسينى امين شارع ب 20 رقم محل:  بجهة ، مستندات وتصوير مكتبه عن ، 69483

 ،قيدت 90000.000   مالها ،رأس(  يهالجراح العمليات اجراء دون) طبى مركز  ،  شركة   وشريكته سمك احمد سعد جمال -  9

 بجوار فيصل حى خلف 2 مستقبل:  بجهة ،( الجراحيه العمليات اجراء دون) طبى مركز عن ، 69462 برقم 20190422 فى

 2 شقه ب 7 عمارة الهيثم ابن مدرسة

 برقم 20190407 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  الدواجن وبيع انتاج مزرعة  ،  شركة   وحراز غزل شركة -  10

 3 رقم 10 فرع السويس شرق مشروع ضمن السويس محافظة:  بجهة ، الدواجن وبيع انتاج مزرعة عن ، 69383

 90000.000   مالها ،رأس(  الجراحيه العمليات اجراء دون) طبى مركز   ،  شركة   وشريكته سمك احمد سعد جمال -  11

 فيصل حى خلف 3 مستقبل:  بجهة ،( الجراحيه العمليات اجراء دون) طبى مركز عن ، 69418 برقم 20190414 فى ،قيدت

 السويس فيصل 3 شقه ب7 عماره الهيثم ابن مدرسه بجوار

 وتوريدات( 6 والمجموعه 36 والفقرة 19 المجموعه عدا فيما) التصدير عموم  ،  شركة   وشريكه عبدالمولى على زهير -  12

 عدا فيما) التصدير عموم عن ، 69386 برقم 20190408 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   جمركيه وخدمات عموميه

 شقه علوى الثانى الطابق ماهر شارع 25:  بجهة ، جمركيه وخدمات عموميه وتوريدات( 6 والمجموعه 36 والفقرة 19 المجموعه

 6 رقم

 برقم 20190416 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس  يهالغذائ المواد بيع  ،  شركة   وشريكها محمد احمد ناديه -  13

 فيصل شباب مركز بسور 15 رقم محل:  بجهة ، الغذائيه المواد بيع عن ، 69438



 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

 برقم 20190415 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  غذائيه مواد تجارة  ،  شركة   وشريكه مختار على احمد محمد -  14

 يكن عدلى شارع 14 رقم عقار:  بجهة ، غذائيه مواد تجارة عن ، 69435

 40000.000   مالها ،رأس  وبارده ساخنه والمشروبات الحلوى بيع  ،  شركة   وشركاؤها مهران حسن رمضان منى -  15

 شارع من متفرع صبيح شارع 20:  بجهة ، وبارده ساخنه والمشروبات الحلوى بيع عن ، 69454 برقم 20190421 فى ،قيدت

 ماهر

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   67546:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس مرعى احمد سالى   - 1

 التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   24288:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرسى هللا عطيه جمال   - 2

 التجارة العتزال شطب

 شطب/محو تم   20190401 تاريخ وفى ،   24288:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد  مرسى  هللا  عطيه  جمال   - 3

 التجارة العتزال شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   62820:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن احمد محمود احمد   - 4

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   11717:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ميخائيل جبرائيل عايده   - 5

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   43364:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمنعم محمد عبدالمنعم فوزي   - 6

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   62820:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن احمد محمود احمد   - 7

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   31652:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف السيد هللا عبد عيد   - 8

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190402 تاريخ وفى ،   63562:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العزيز عبد حافظ خليل احمد   - 9

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   38863:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود سليم غريب الهام   - 10

 التجارة العتزاله شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   20190403 تاريخ وفى ،   38863:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد سليم غريب الهام   - 11

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   46036:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قاسم حسن قاسم محمد   - 12

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190404 تاريخ وفى ،   66169:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حامد حمزة حامد الهدى نور   - 13

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   43490:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  توفيق عبدالحي غريب   - 14

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   67354:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد هعطي عبدالصمد رانيا   - 15

 نهائيا التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   12356:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولى محمود زهيرى اجالل   - 16

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   12356:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولى محمود زهدى اجالل   - 17

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   60544:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العزيز عبد محمد حسن ابراهيم   - 18

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   67733:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح سليم السيد محمد   - 19

 نهائيا التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   12716:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدير ابراهيم ابراهيم السادات   - 20

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   63071:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم على فاروق ايمان   - 21

 نهائياا التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   38966:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضري حافظ احمد   - 22

 نهائيا التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190407 تاريخ وفى ،   59440:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا غرز محمود ابراهيم   - 23
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  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  61942 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن جابر هويدا -  18

  جنيه  2000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  47784 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود احمد مكيد احمد -  19

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  68086 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبيد صبحى سمير عماد -  20

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190408 ، تاريخ وفي  67402 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المالح محمود احمد محمود نرمين -  21

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

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  49587 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معوض محمد السعيد جمال -  22

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  31467 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد محمد فهيمه -  23

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  54953 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كمبورس على حسن السيد محمد -  24

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

،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  41388 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمجيد ابورحاب السيد رانيه -  25

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  66214 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عنان سيد اميرة -  26

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190409 ، تاريخ وفي  51782 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خلف ابراهيم سعد فاطمه -  27

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  60791 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمود محمد ايمان -  28

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  60311 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشرقاوى عبدالفتاح احمد امين احمد -  29

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

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  34828 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسعود السيد عبدالسالم عماد -  30

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  67516 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد السيد هانى -  31

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  69370 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد عبدالعزيز السيد فاطمة -  32

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

،  المال رأس تعديل تم  20190410 ، تاريخ وفي  58780 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطا خلف عقل عشرى محمد -  33

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  59266 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا محمد عبدهللا احمد -  34

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  57892 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد مصيلحى على داليا -  35

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  50187 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحيم محمد عبدالغنى مبارك -  36

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير 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

،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  63770 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حمزه عبدالفتاح احمد -  37

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190411 ، تاريخ وفي  68168 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صديق سليمان سعيد احمد -  38

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   لتأشيرا

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  63168 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العال احمد محمد مصطفى -  39

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  63168 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  االصيل -  40

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس

 رأس تعديل تم  20190414 ، تاريخ وفي  67340 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هنيدى محمد عبدالستار عبدالرازق هنديه -  41

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  62236 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهبه فهيم لطفى اسامه -  42

  جنيه  48000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  68882 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عطيه حمدي مروه -  43

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190415 ، تاريخ وفي  57517 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل احمد قنديل الصابر حسن -  44

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  59266 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا محمد عبدهللا احمد -  45

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  69430 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بشارة ىرمز ناصر ايوب -  46

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20190417 ، تاريخ وفي  64429 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالسعود على عبدالمحسن طلعت محمد ياسر -  47

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

،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  44581 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمالك مهني كرم ماجد -  48

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

،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  62630 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على نورالدين صبحى لبنى -  49

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

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190418 ، تاريخ وفي  31467 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد محمد فهيمه -  50

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190421 ، تاريخ وفي  68795 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد هاشم صالح سلمي -  51

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  68865 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود علي محمد زينب -  52

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190422 ، تاريخ وفي  69333 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد محمود سيد محمد -  53

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  54580 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على دياب برعى محمد -  54

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  69040 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عثمان عبدالحميد فرج محمد -  55

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  30287 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمود احمد محمد -  56

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  53136 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد على رجب وليد -  57

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190423 ، تاريخ وفي  69443 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حافظ عيد محمد -  58

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  39563 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفقى محمد خليل السيد سعد -  59

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190424 ، تاريخ وفي  39563 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الفقى خليل السيد سعد -  60

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190428 ، تاريخ وفي  61732 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غنيم عراقى غنيم زمزم -  61

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190428 ، تاريخ وفي  51738 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين احمد مصطفى ماجده -  62

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

 المال رأس تعديل تم  20190430 ، تاريخ وفي  28824 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شلبى  ابراهيم  عبدالفضيل  مجدى -  63

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190430 ، تاريخ وفي  69472 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيد ابو حمودم احمد نسمه -  64

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 69325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسعود محمد سعيد -  1

  ابراهيم الطيب الشمادى/ المؤجر الخطاب بن عمر من عنان بشارع 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 69327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى متولى عبدهللا اميمة -  2

 ثابت محمد عطيات/  المؤجر البنا سكة زيد بن اسامة بشارع محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 69328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدهللا جابر دعاء -  3

  عبدالجواد عبدهللا جابر/  المؤجر  ب 97 قطعة 2 السالم االول بالدور شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 69323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مسعد فرج حماده -  4

  على حسين محمد/ المؤجر  الزراعية الجمعية بجوار الغربى البر شندورة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 69324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حافظ محمد احمد -  5

 عبد حمدى/ المؤجر  مصر بنك خلف 2 سالم دريم بمول االرضى بالدور بعض على مفتوحين 2,3 رقمى محلين ،:   الـتأشير

  الحميد



 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 20190401 تاريخ وفي 69330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاوضروس ثابت كمال مايكل -  6

  الرحمن عبد ايهاب/  المؤجر  حودة كفر الجديدة المنشية محمود على شارع 19 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 65226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد احمد محمد -  7

 عبدهللا احمد وجيه/ المؤجر  الجيش شارع من بكرى شارع 2 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 69329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مريم/  الدكتورة صيدلة -  8

  2 االيمان 101 ع بعض على مفتوحين 3,4,5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 68067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزيز احمد عبدهللا -  9

  جمال محمد اشرف/  المؤجر  2 السالم الفردوس ش 4 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 68067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزيز احمد عبدهللا -  10

  عثمان محمد احمد امال/  المؤجر  1 السالم 6 رقم ش 274 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 69322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو عبدالعظيم نصر هند -  11

   الجديد السويس بكورنيش لوسيندا بمنتجع بعض على مفتوحين 8,9 رقمى محلين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 68067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزيز احمد عبدهللا -  12

  جمال محمد اشرف/  المؤجر 2 السالم الفردوس ش 4 رقم العقار/  اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 69326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مداح احمد رضوان محمود -  13

  ثابت رجب و حسين احمد/  المؤجر  سالمة محمد كفر بركات الحسن ابو شارع 15 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد السيد احمد عبدالرحمن -  14

  محمد ايمن على/ المؤجر   حرب طلعت ش 15 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الرحيم عبد احمد محمد -  15

 السيد الكريم عبد يوسف ابراهيم/ المؤجر المامون الخليفة شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسب محمد حسن سيد -  16

 علي محمد رضا/المؤجر عراابي احمد بمنشيه محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نعمه رزق عامونيل تريزة -  17

  القدوس عبد رمزى/  المؤجر   العاص بن عمرو مدرسة بجوار زيد شارع 20 رقم بالعقار االرضى بالدور شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمة عايد احمد فهد -  18

  بدرى سميرة/  المؤجر  1 الشالم هاشم ابو مصطفى شارع 238 حوض شارع أ2265 رقم بالعقار ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 69339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  للتجارة حمود مؤسسة) محمود صالح الفتاح عبد جان محمد -  19

  صالح الفتاح عبد جانالال/  المؤجر   فرج الشيخ حارة 3 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190402

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدالرحمن عبدالعزيز عالء -  20

  شحاته حسين احمد سميرة ورثة/  المؤجر   يكن عدلى شارع 77 بالعقار 6 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار عطيه عبدالغفار نشوى -  21

  عبدالجواد جابر عيد/  المؤجر   كامل كفر العربى سالمة ش 3 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 63478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العايق مصطفى عبده عادل مصطفى كريم -  22

 رضا احمد عبدهللا ايمن/المؤجر المالحه الصفا شارع 15 رقم بالعقار ااالرضي الدور/تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متى سرجيوس سعيد صدف -  23

  فهيم ميخائيل/  المؤجر   شعراوى هدى شارع 41 رقم بالعقار االرضى الدور الرحاب بعمارة 9 رقم محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 49409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا رافت فرج -  24

 يسين احمد محمد/المؤجر االقصر شارع 5 رقم بالعقار محل/تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد ابراهيم السيد الدين حسام -  25

 على احمد محمد/المؤجر   بورتوفيق الجيش شارع 16 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدنقى محمد حامد ليلى -  26

  محمد محمد فاطمة/ المؤجرة  شوقى احمد شارع 13 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم محمد احمد -  27

  العظيم عبد منال/  المؤجر  كبريت السالم قرية الجديدة بالخواطر محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد احمد على احمد -  28

  الكابنون خليفة الشيخ مدينة الثانية المجمموعة 7 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد عبدالحميد عادل -  29

 حجوز الشربينى محمد هللا عبد/  ملك بنها طحله ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد عبدالحميد عادل -  30

 السخنه العين كاربت ريد السرينا قرية ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمود سيد محمد -  31

 العابدين زين اسالم/المؤجر السودان شارع 1 السالم 51 رقم عقار االرضي بالدور شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 69331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك مراد خليفة احمد -  32

  الحليم عبد القادر عبد/  المؤجر   السعد برج المالحة ش 40 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 69351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالباسط محمود مصطفى -  33

  حسين عبدالحميد ياسر/ المؤجر   البنا سكة ش 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 69356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن فهمى عبدهللا رامى -  34

   منصور عدلى المستشار مدينة 25 رقم عمارة 14 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 69347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبراوى محمد عبدالعزيز عاطف -  35

  الرب جاد ناصر/  المؤجر 1 السالم العقاد محمود باسع ش 1693 ق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 69352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد فهمي محمود -  36

  الطالب ملك  1 السالم عقرمة شارع 192 حوض 1096 عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 56155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سويلم ابراهيم عمرو -  37

  احمد زيد ابو عبده/المؤجر 1 السالم والحسين الحسن شارع 1286 رقم عقار/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 69350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رياض قدرى سالى -  38

  على هللا عبد على/ المؤجر   السادات شارع من عيد شارع 22 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 69353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت هللا عطا بنى ايوب -  39

  قلد عطا نعيم/  المؤجر   جنيفة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 69348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرب جاد محمد على سعيد -  40

  الرب جاد محمد على/  المؤجر   الحرفيين الحجاز ش 12 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 69354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادم احمد حسن محمد شريف -  41

  عبدالمقصود عبدالكريم/ المؤجر  بورتفيق النوهه و جده شارع 1 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20190403 تاريخ وفي 66045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بناء مواد وتوريد العموميه للمقاوالت النجار مؤسسه -  42

 محمد محمود/  المؤجر   1 شقه االرضى الدور سى ببرج الحرفيين تقسيم ش15/  تعديل ،:   الـتأشير وصف،  نوانالع تعديل

  احمد احمد السمان محمد/  يوسف محمود

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 69349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلهول موسى بركات احمد -  43

  هلهول موسى محمد/ المؤجر   عرابى احمد منشية على براهيم ش 85 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190403 تاريخ وفي 69355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود محمد عبدهللا نبوى سناء -  44

  حضرى هاشم نصرة/  المؤجر  الكويت حى عبدالفضيل محمد ش 16 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 69357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن ايهاب حسن -  45

  حسن على حسن ايهاب/  المؤجر  يوليو 23 شارع 33 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 69363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشهيد سيدهم رشدى اندرو -  46

  غطاس فهيم سامى سمير/ المؤجر  الجيش شارع 370 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 69369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد السيد عبدالناصر -  47

  الناصر عبد شريف/  المؤجر   االحمر البحر تعاونيات شارع 33 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 69360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش ابراهيم عبدالصمد محمد -  48

 احمد فواز محمد سامى/ المؤجر   السويس خليج شمال الصناعية المنطقة توسعات  أ37/438 القطعة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 69367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الصاوى عبدالسالم اميمة -  49

  احمد صالح الفضل ابو منى/  المؤجرة   هللا حسب حارة راشد كفر شارع 4 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 69361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مابراهي فتحى محسن -  50

  ابراهيم فتحى حماده/  المؤجر  شارل كفر فراج محمد ش 49 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 69368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد عالء -  51

  محمد متولى زينب/ المؤجر العابدين زين ناحية و النيل ش 105 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 69370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعزيز السيد فاطمة -  52

  طه عاطف هشام/ المؤجر النيل ش 4 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 63080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى مصطفى سعيد ناهد -  53

  الواحه حي العالي الضغط ب 17 نصر مدينه/ اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 63080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى مصطفى سعيد ناهد -  54

  التكاليف منخفض الرملي الطوب مساكن العالي الضغط شارع نصر مدينه/اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 69366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالعزيز حافظ مصطفى كريم -  55

 عبدالعزيز حافظ مصطفى/ المؤجر السخنه اميجو 5 مجموعه 6 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 69362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم حسين عبادى سعد -  56

  فيصل حى 11 عمارة 87 رقم محل الجمهورية حى الصباح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 69359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى احمد عبدالتواب محمود -  57

  الجليل عبد على محمد/ المؤجر  يوليو 23 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 69365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد الصديق محمد محمد -  58

  الجديد الكورنيش لوسيندا بمنتجع ا 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 69358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد عطا نادية -  59

  حسن على غريب/  المؤجر   االسماعيليه السويس طريق الصناعية المدينه اهالى 66 رقم بالعقار 7 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 69364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن اسامة -  60

 المؤجر السخنه العين بطريق( A) بلوك سوان السخنه العين شركة بمشروع االرضى فوق االول الدور 304 رقم محل ،:   الـتأشير

  حسن اشرف نيفين و حسن اشرف بسنت و حسن اشرف محمد و حسن اشرف حسن/ 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 58768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هاشم على غريب -  61

  ناصر شارع االجتماعى الثقافى بالنادى االدارى بالمبنى ادارى مقر االرضى الدور 1 رقم وحدة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 68825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بطرس جوده اسحق جرجس -  62

 والده/المؤجر      كامل مصطفى شارع من مرقص شارع 10 رقم بالعقار محل/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 69385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدهم احمد عوض السيد عبدة -  63

  النوذجى المثلث بسوق ب 42 رقم محل ،:   الـتأشير

 لتعدي تم 20190407 تاريخ وفي 69378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس مجدى لطيفة/ الدكتورة صيدلية -  64

 محمد عباس مجدى/ المؤجر السحاب تقسيم ابراج 17 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 61398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بساده كامل لويس مينا -  65

 فهيم وهيب فيكتور/المؤجر ثروت عبدالخالق شارع 24 رقم بالعقار 3 رقم محل/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 64140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين الشربينى محمود -  66

 رئيسى الى االخر الرئيسى المحل تحويل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 64140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين الشربينى محمود -  67

 اخر رئيسى محل الى الرئيسى المحل تحويل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 69110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الاله عبد يوسف هللا عبد -  68

 احمد عبدهللا جمال/المؤجر اليهوديه ارض عبدالعزيز بن عمر شارع 159 رقم بالعقار 1 رقم محل/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 68123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا الدسوقى صالح احمد -  69

 محمود محمد الشاطر امين/المؤجر التجاره فيصل سوق 12 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 69379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد ضياء -  70

  خليل نوال/  المؤجرة الورشة شارع 3 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 69374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمد عفاف -  71

 حسين احمد حمدى/ المؤجر   2السالم العدلى شارع 97 حوض م110 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 69371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد صالح فرج نعمات -  72

  وحيد شريف مصطفى/  المؤجر   الفص شارع 1 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 64768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالاله فاروق نهى -  73

 2 السالم رباح بن بالل مسجد بجوار اكتوبر 6 شارع 174 حاره 61 رقم بالعقار بعض علي مفتوحين محلين/تعديل ،:   الـتأشير

 والدها/المؤجر

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 69381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمد ايمان -  74

  محمود احمد محمد/ المؤجر 1 السالم الخطاب بن عمر ش 1423 قطعه 171 حوض ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 69375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرسى عبدالحميد سميرة -  75

  محمد جميلة/  المؤجر   الدرس حوض 1 رقم شقة خليل محمد الشهيد ش 143 ،:   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 20190407 تاريخ وفي 61398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بساده كامل لويس مينا -  76

  فهيم وهيب فيكتور/المؤجر ثروت عبدالخالق شارع 24 بالعقاررقم 3 رقم  محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 68123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا الدسوقى صالح احمد -  77

 محمود محمد الشاطر امين/المؤجر التجاره فيصل سوق 12 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 42068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عبدالحميد عبدالمنعم -  78

 شاهين عبدالحميد محمد/المؤجر الفار جباليه(سابقا الرب جاد) الدقهليه شارع 17 رقم بالعقار مكتب/تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 69377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو المجد ابو ممدوح صفاء -  79

  حسانين محمود محمد/ المؤجر   الصحراوى االسماعيلية السويس بطريق الصناعية المنطقة ش 46 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 69376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك محمد على محمد -  80

  الطالب ملك  1السالم االسكان و للبناء التعاونية الجمعية 33 حوض ا4 قطعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 69384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم سالم محمد سعيد -  81

  عبدالفتاح امل/ المؤجر المالحة الصفا شارع 9 مكتب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 69373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلومة محمد على عاطف -  82

  غريب محمود/ المؤجر   االلبان الخطاب بن عمر ش من ماهر ش49 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 63627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حميد حسن صباح -  83

 العال ابو ذكي سحر/المؤجر زرب مصر بنك شارع 82 رقم بالعقار التالت بالدور شقه/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 69382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد خلف عادل محمد -  84

 هللا عبد خلف محمد/ المؤجر   المفارق كبريت القنال شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 69372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاوضروس ثابت كمال مينا -  85

  الرحمان عبد ايهاب/ المؤجر   حودة كفر على محمد ش 19 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 67138    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد طاهر محمد سيد صفا -  86

  مرسى محمد سيد/ المؤجر    اسوان شارع من مرعى حارة 7 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 44080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد محمود عبدالحميد -  87

 رفاعي علي/المؤجر الكويت حي رضوان ابو ارض ممدوح شارع من رفاعي علي شارع 5 رقم العقار/تعديل ،:   الـتأشير وصف

 محمد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 69388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق اسماعيل احمد نورا -  88

  توفيق اسماعيل احمد/ المؤجر    المنورة المدينة شارع 1 رقم محل 1 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 69392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيفين عبدالمالك سيفين مينا -  89

  والده/  المؤجر   الجناين جينيفة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 68086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد صبحى سمير عماد -  90

 شرقاوي ابراهيم بقطر/المؤجر الميه مكنه بجوار جنيفه/تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 64546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه وزيرى عبدالحفيظ محمد -  91

  ابراهيم خليفه محمد/المؤجر المالحه المنوره المدينه شارع 13/تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 69390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد يوسف احمد سهر -  92

  حسن عبدهللا هانى/ المؤجر  المفارق كبريت المطار شار ،:   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 20190408 تاريخ وفي 69391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد االنصارى ايمن -  93

  مصطفى حسن مصطفى/  المؤجر   بورتوفيق مطافى امام الجيش بشارع محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 61337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج زيد عبدالغفار امىس -  94

  زرب صالح شارع كشك/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 61337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج زيد عبدالغفار سامى -  95

  واسوان شوقي احمد شارع 10/ االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 61942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن جابر هويدا -  96

 عبدالعزيز حسني/المؤجر هاشم السيد باجور محمود شارع 1 رقم بالعقار محل/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 63080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى مصطفى سعيد ناهد -  97

  التكاليف منخفض الرملي الطوب مساكن العالي الضغط شارع نصر مدينه-نصر مدينه/فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 21750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد عباس السيد -  98

 داود محمد محمود/المؤجر جليدان شارع 3 رقم بالعقار محل/تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 69389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى محمد الرحمن عبد -  99

  مصر بنك شارع 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190408 تاريخ وفي 69387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان الحسن ابو فتحى عمرو -  100

  والدة/ المؤجر   بورسعيد ش 1 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 69401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغل مهنى ماهر طه -  101

 الطالب ملك   2 السالم التعويضات ارضى خضارى شارع ب 164 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 69394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم محمد على احمد -  102

  متولى محمد سمر/  المؤجر   ابراهيم حافظ شوقى احمد شارع 15 رقم بالعقار 5 رقم محل ،:   أشيرالـت

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 69398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدهللا جابر احمد -  103

  والدة/  المؤجر    2السالم 122 حوض ب 97 رقم بالعقار الخامس بالدور شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 64675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فؤاد رشدى اشرف ناردين -  104

  سعيد محمد مصطفى/  المؤجر   الشرعية المحكمه شارع 29 بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 69397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية محمود سيد اسالم -  105

  امين ماجدة/ المؤجرة    بالهاويس المياه بابور شارع أ66 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 69399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محب على محمد سامح -  106

  الرحيم عبد محمد/ المؤجر   الجديد الغورى ش 8 رقم بالعقار الباب يسار رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 69369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى غريب محمد حسنى محمد -  107

  شلبى غريب محمد حسن/ المؤجر   عابدين ش 1 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190409 تاريخ وفي 69400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم زيد ابو عبدالخالق سامية -  108

  عفيفى السيد سيدة/ المؤجر   المرور بمنطقة 15 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 69407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحى سليم هاجرعزب -  109

  محمد صابر محمد/  المؤجر 1 السالم العويضات ارض ب8 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 69297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكى اسماعيل اسامة/  الدكتور صيدلية -  110

  الطالب ملك  الكابنون منف جمعية منطقة 120 رقم بالعقار 2 رقم محل/  تعديل ،:   الـتأشير وصف،  عنوانال



 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 20190410 تاريخ وفي 59703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد عبدالقادر دعاء -  111

 2955 برقم والمودع باشا عبدالجليل مجدى/ المؤجر 2السالم 233 حوض البوهى شارع/ بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 2017/05/29 بتاريخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 59703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد عبدالقادر دعاء -  112

 باشا عبدالجليل مجدى/ المؤجر 2السالم 233 حوض البوهى شارع/ الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 69239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عباس محمد احمد -  113

 وحده 204 عمارات 18 رقم عقار - سدر راس/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 69405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطاهللا امين كمال سمير -  114

 والده/ المؤجر صدقى شارع من متفرع الغربيه شارع 15 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 69404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحليم محمد وليد -  115

  الطالب ملك  الفرز 6 رقم محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 69406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جابر على محمد الدكتور صيدلية -  116

  على فاطمة/  المؤجرة  1 السالم طالب ابى بن على شارع 4 حوض 645 رقم بقطعة محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 69402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد احمد حسن -  117

  الصغير عبدالنبى/ المؤجر  سوهاج ش 9 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 69403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد ابراهيم زينب -  118

  عبدهللا احمد محمد/  المؤجر   زرب الدين سعد شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190410 تاريخ وفي 52614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عمرو/  الدكتور صيدليه -  119

 جابر على محمد/ المؤجر 1 السالم 4 بحوض طالب ابى بن علي 645رقم عقار/ بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 2019/02/06 بتاريخ 555 برقم والمودع احمد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 69410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على محمود عطا -  120

  الطالب ملك  الشرقية الشركة ارض المحسن عبد شارع 8 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 69409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد المهدى محمد  محمود -  121

  حسانين خليل على/ المؤجر   اهالى 4 رقم مربع النور شارع 23 رقم بالعقار 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 27420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدهللا -  122

  1رقم االرضي بالدور شقه المطبعجي شارع 1 رقم عقار الخليفه-الخليفه/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 69411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته حسن حسام شيماء -  123

  عبدالرحمن فواز امنه/  المؤجر   الزعفران شارع 2 رقم بالعقار محل ،:   يرالـتأش

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 69415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يواقيم لبيب عبدالخير صفوت -  124

  لبيب الخير عبد رافت/  المؤجر   السويس محطه بجوار جنيفة محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 69412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم مرزوق حسن على سارة -  125

  محمد على محمد على/ المؤجر   يكن عدلى شارع 41 رقم بالعقار 52 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 69414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد يوسف اميرة -  126

  على حسن محمد على/  المؤجر   2السالم يوليو 23 شارع 93 قطعة ب79 حوض االول بالدور 1 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 69408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عشرى عادل -  127

  حسين على اشرف/  المؤجر   وديع حارة 5 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20190411 تاريخ وفي 69413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود زكى محمد عادل محمد -  128

  الجديد السويس بكورنيش لوسيندا بمنتجع ج 5 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف، 

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 35746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابوالوفا انعام -  129

 عبدالرحيم علي/المؤجر 1 السالم 61 حوض ا 12 رقم بالعقار مكتب/تعديل ،

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ فيو 69417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرياقوس تيني عاطف ماركو -  130

 محمودعبده احمد محمود/المؤجر 4 رقم محل البرج شارع 4 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 69422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد حمدي عمر -  131

 رهيب مصطفي شكريه/ المؤجره الغريب وكليوباترا خالد احمد شارع 20 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 69416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد محمد مصطفي ناديه -  132

 عامر محمد محمد ايات/المؤجره المفارق كبريت المدارس شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 69424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد زيد ابو زينب -  133

 محمد نادي عالء/المؤجر 2 السالم عبدالناصر جمال شارع 65 حوض ب 7 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 69423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالرحيم محمد -  134

 الفضل ابو احمد/المؤجر المياه وابور شارع 63 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 69425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البري محمد ابراهيم عادل عمرو -  135

 حسين صالح/المؤجر الجيش شارع 302 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 69421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توحيد عبدالصادق محمد ابراهيم -  136

  1 السالم السويس جامعه شارع 82 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 69419    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجابر رمضان علي محمد -  137

 رمضان علي/المؤجر الحرفيين يثرب بحي الصديق بكر ابو شارع ز 2 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 69420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ صادق علي صادق -  138

 الغني عبد عبدالشافي/المؤجر المنوره المدينه شارع 93 رقم بالعقار ارضي دور شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 69432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كفافى ابراهيم محمد عمرو -  139

  غريب هللا االء/  المؤجرة  المالحة بالمحروسة الخطاب بن عمر ببرج الكائن 9 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 69426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى سليمان محمد فهيم -  140

 محمود يوسف محمد/  المؤجر  المخزنجى بارض رافت شارع ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 39983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق بطرس -  141

  النيل شارع الحي سليم شباب مركز بسور 6 رقم محل/تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 69428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاذلى احمد محمد سها -  142

  هالل السعيد/ المؤجر   االسماعيليه شارع من حمدى احمد شارع 5 رقم بالعقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 69431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشرقى كامل بدرى شنودة -  143

  فريد سامية/  المؤجر  2السالم االيوبى الدين صالح شارع ا199 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 69437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فنديس ابراهيم ابراهيم رؤوف محمود -  144

  ابراهيم ابراهيم رؤوف/  المؤجر   البراجيلى دياب حارة  2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 69429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على السيد احمد -  145

  على السيد وائل/ المؤجر   المفارق كبريت ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 69436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحق عبدالحميد محمود -  146

 محسن/ المؤجر   2 السالم عبيد مكرم شارع 2 اسالم 52 حوض ا 20 رقم بالعقار بعض على مفتوحين محلين ،:   الـتأشير وصف

  يوسف الدكتور

،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 69427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد الشبراوى حسن -  147

  جمعة محمد حسين حسن/  المؤجر   شندورة القنال ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 59058    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود ابراهيم محمد عمرو -  148

 السيد محمد ابراهيم/ المؤجر النور ابو شارع 15 رقم بالعقار 72 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 69430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشارة رمزى ناصر ايوب -  149

  بشارة رمزى ناصر/  المؤجر   جنيفة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190415 تاريخ وفي 69433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عفيفى حسين نجاه -  150

  عبدالعزيز االسالم سيف عمر/  المؤجر  الحديد السكة امام الغربى البر عارف ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 69439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد امين نبيل امين -  151

 محمد عسر ناصر/ المؤجر شندورة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 69442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد جوده احمد -  152

 السيد رضا/المؤجر 1السالم البترول لتصنيع السويس شارع ا 36 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 69440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عبدهللا عنتر محمد -  153

  المعاطى ابو سعيد على/  المؤجر  1 السالم شوقى احمد ش 35 رقم بالعقار 1 رقم محا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 62694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد مصطفى عوض -  154

  اسماعيل السيد عالء/المؤجر االلبان عبدالمنعم الغريب بشارع 4 رقم محل/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 69443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حافظ عيد محمد -  155

 محمود صالح هيام/ المؤجر ابوعارف البنا سكة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 69441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد احمد محمد احمد -  156

 والده/ المؤجر الشلوفة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 69446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلفاوى حسن محمود حسن مصطفى -  157

  والدة/  المؤجر 1 السالم عفان بن عثمان شارع من يثرب شارع 157 حوض ب522 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 51438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وهدان السيد السعيد خالد -  158

 بدالالهع يوسف عبدهللا/  المؤجر   اليهودية ارض عبدالعزيز بن عمر شارع 32 رقم بالعقار محل/  تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 69445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمد حسين عبدهللا -  159

  والده/  المؤجر   شعراوى هدى و بكرى شارع 7 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 59750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير صبحى امين عادل -  160

 بديع رافت يوسف/ المؤجر    المنورة المدينة شارع 9 رقم العقار/  تعديل ،:   الـتأشير

 تم 20190417 تاريخ وفي 50754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عارف عبدالاله زكريا حمدى/  الدكتور صيدلية -  161

 مطعم وامام فيصل كهرباء هندسة شبكة امام( والبرنس ادم)بالمول الكائن 7 رقم محل/تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 عبدالفتاح محمد واحمد السيد طارق/ المؤجر  بالحرفيين البرنس

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 69447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب ديوس جابر عادل -  162

  ديوس صابر/  المؤجر   جينيفة المية مكينه بجوار الترعة شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 62593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد السيد فرج اسالم -  163

  مرسى احمد مرسى/  المؤجر    ماهر شارع 447 ع 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 62593    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد السيد فرج اسالم -  164

 مرسى احمد مرسى/ المؤجر ماهر شارع 447 رقم عقار 3 رقم محل/في الكائن االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 69444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا امين غريب سيده -  165

  سعد ميثرة/ المؤجر   القديم عبدة احمد كفر العمومية السادات شارع 39 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 69448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالنبى جمال منار -  166

  ابراهيم محمد السيد/ المؤجر   الترعة شرق 292 شارع 1 رقم بالعقار الثالث بالدور محلين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 69450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد جالل محمد شيرى -  167

  عبدالسالم محمد احمد/  المؤجر   الدرس حوض خليل محمد ش 155 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 50754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالاله زكريا حمدى الدكتور صيدلية -  168

 البرنس مطعم وامام فيصل كهرباء هندسة شبكه امام( والبرنس ادم) بالمول الكائن 7 رقم محل/تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 عبدالفتاح محمد واحمد السيد طارق/المؤجر  بالحرفيين

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190417 تاريخ وفي 69449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد شكرى شيرين -  169

  احمد عبدهللا احمد/  المؤجر   1 السالم 7 حوض 58 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 69156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتياس فرج الفى ريمون -  170

 جابر ابراهيم سالمه سميه/المؤجر ماهر احمد 83 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 69452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا عبدالموجود احمد خالد -  171

 1السالم التوكيالت جمعية أ 46 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 69452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا عبدالموجود احمد خالد -  172

 االولى المجاورة 10 عمارة 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 69451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم محمد صبحى اسالم -  173

  عبدالرحيم حسن فوزية/  المؤجرة   اسوان شارع 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 69453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مهدى حسن محمد -  174

  سيد عبدالرحمن/ المؤجر  الغورى شارع 144 رقم بالعقار االرضى بالدور محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 61952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد يونس ايمن -  175

 النور مسجد خلف شارع 295 رقم منزل الدرس حوض/  فى الكائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 61952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد يونس ايمن -  176

  للغات البريطانى المعهد امام اسوان شارع 8 رقم/  فى الكائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 67805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سليم صقر)سليم مصطفى رشاد حازم -  177

 المنوفيه تال مركز تال اعمال حاضنه/ ملك تال بطريق االعمال حاضنه/في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 67805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سليم صقر)سليم مصطفى رشاد حازم -  178

 المنوفيه تال مركز تال اعمال حاضنه/ ملك تال بطريق االعمال حاضنه/في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 61952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد يونس ايمن -  179

  للغات البريطانى المركز امام اسوان شارع 4 رقم ،:   الـتأشير



 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،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 61952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد يونس ايمن -  180

  النمسا حى 8 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 61952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد يونس ايمن -  181

  النور مسجد خلف شارع 295 رقم منزل الدرس حوض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190418 تاريخ وفي 61952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد يونس ايمن -  182

  النمسا حى 8 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 69458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد النادي محمد شيماء -  183

 ابراهيم علي عبدهللا/المؤجر جنيفه العشاشيه عزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 69455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز -  184

  عثمان حسن مصطفي/ المؤجر الغربي الكساره ميدان 13 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 57962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى القادر عبد رفعت حسن القادر عبد -  185

  محمد علي السيد/المؤجر النيل شارع 76 رقم عماره 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 69456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيري امام السيد سعيد عبدالرحمن -  186

 بيومي فتحي سميه/ المؤجره الدرس حوض وقاص ابي بن سعد شارع 290 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 69462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقي حسين حسن مروان -  187

 صديق رفعت محمد/المؤجر القديم عبده احمد كفر شارع 6 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 69457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى عبده سعد زينب -  188

 محمود سيد محمد/ المؤجر يوليو 23 شارع 333 رقم العقار الثانى بالدور 8 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 69459    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الوردانى طارق كريم -  189

  عبدهللا مهاود على/  المؤجر   الزراير شارع بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 63939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد على حفنى احمد -  190

 محمد احمد عاطف/ المؤجر الجديد الغورى شارع 189 حارة 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 63939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد على حفنى احمد -  191

 النموذجى المثلث بسوق الفرن بجوار شارع الجمله بسوق ثالجه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 69465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد على مدثر ملكة -  192

  سعيد محمد احمد/  المؤجر عرابى احمد شارع 23 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 69357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن ايهاب حسن -  193

 خدمات منطقة فى الكائن التجارى بالسوق االرضى بالطابق الشيخ شرم الشيخ شرم/ اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 7 رقم سوق نعمة خليج

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 69357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن ايهاب حسن -  194

 بالسوق كافور ناحية من الشالل بجوار االرضى بالطابق الشيخ شرم الشيخ شرم/ اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 7 رقم سوق نعمة خليج خدمات منطقة فى الكائن التجارى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 69460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنودة رزق الفى جورج -  195

  خليل جاد مكرم/ المؤجر   الباسل من متفرع الخليل شارع 6 رقم بالعقار االرضى بالدور محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 69464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا احمد مها -  196

  روسمح سيد/  المؤجر المرعى حارة اسوان شارع 2 رقم عقار الثالث بالدور شقة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 69461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد محمد ربيع محمد نسمة -  197

  الدين نور فرج/  المؤجر حرب طلعت من متفرع الحنينة حارة74 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 69463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم احمد ابراهيم اسماعيل -  198

  ابراهيم الدين كمال/ المؤجر  عقدة كفر محارب شارع 10 رقم بالعقار الثالث بالدور شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 63939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد على حفنى احمد -  199

 النموذجى المثلث بسوق الفرن بجوار شارع الجمله بسوق ثالجه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 69470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الخضر السيد الخضر محمد -  200

  والده/  المؤجر  يكن عدلى شارع 44 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 30287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود احمد محمد -  201

  السخنه العين بطريق اميجو منطقه 7 رقم مجموعه 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 30287    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود احمد محمد -  202

   السخنه العين بطريق اميجو منطقه 7 رقم المجموعه 2 رقم المحل/الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 69466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد حسن احمد حسين احمد -  203

  عبدهللا عامر/  المؤجر المساميرى عمارة موسى لنبىا شارع 22 رقم بالعقار المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 27507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على صالح زكى محمد السيد -  204

  الدرس حوض خلدون بن 6 رقم شقة 268 عمارة بعض على مفتوحين الثالث و الثانى الدور 3,4 شقة/ تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 27507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على صالح زكى محمد السيد -  205

 بورتوفيق القائد جوهر شارع 68/  تعديل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 27507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على صالح زكى محمد السيد -  206

 بورتوفيق القائد جوهر شارع 68/  تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 69467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبداللطيف صابر ايمان -  207

  محمود ابرهيم اسامه/ المؤجر   النيل شارع 49 رقم بالعقار بعض على مفتوحين 10,11,12 رقم محالت ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 69474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطرمبجي بيومي ابراهيم حسن -  208

 عبدالرحمن السيد احمد/المؤجر التحرير شارع 49 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 69017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد سمير احمد -  209

 محمد خليل احمد السيد/المؤجر اسوان شارع 2 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  نالعنوا تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 69017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد سمير احمد -  210

 خليل احمد السيد/المؤجر يوليو 23 شارع من اسوان شارع 2 رقم بالعقار 6 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 69473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضي سليم محمد احمد -  211

 محمد سليم محمد/المؤجر 1السالم مدينه عفان بن عثمان شارع 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 69469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابرهيم فكرى كمال -  212

 الطالب ملك   1 السالم الدايم عبد اشرف شارع 243 حوض ا 2262 رقم ارض قطعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 69017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد سمير احمد -  213

  خليل احمد السيد/  المؤجر اسوان شارع 2 رقم العقار/  العنوان فى الكائن اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190423 تاريخ وفي 69472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمود احمد نسمه -  214

  سليمان منال/المؤجر 2 السالم النديم عبدهللا شارع 234 عقار علوي االول بالدور شقه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 69478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شندى عبدالسميع محمد كريم -  215

  على عبدالجليل ورثة/  المؤجر   يوليو 23 شارع 426 رقم بالعقار العلوى الثانى بالدور شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 69476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب سالم سيد اسراء -  216

 اسماعيل مني/المؤجر حرب طلعت شارع 91 رقم بالعقار االرضي بالدور 6 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 69480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد الصاوي عبدالستار محمد -  217

 حسن محمود حسن/المؤجر االسماعيليه شارع الفار جباليه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 69481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم فاروق ابراهيم فاروق -  218

  فاروق ابراهيم/  المؤجر مصر سينما بجوار البرقى شارع محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 69479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنداوي حسن كيالني عطيه -  219

 ابراهيم ياسر/المؤجر السويس يكن عدلي بشارع محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 69482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمغيث على حسن محمود -  220

  البدوى السيد جمعية/ المؤجر   عرابى احمد شارع من متفرع اسامة شارع 1 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 69484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين جالل عبدهللا يوسف احمد محمد -  221

 عبدالحميد فرج محمد/المؤجر صدقي شارع من متفرع خليل شارع 4 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 69486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الصغير محمد السيد محمد -  222

 محمد ياسين وفاء/  المؤجر  الجديد عبده احمد كفر يوسف الحكيم عبد شارع 6 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 69477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة سليمان منصور احمد -  223

 الطالب ملك   2 السالم نصر شارع 42 حوض 69 رقم قطعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190424 تاريخ وفي 69485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل محمود فريد محمد -  224

 هللا فتح مديحه/المؤجره السويي العنان اميره عماره المحروسه تقسيم 18/19 رقم بالعقار 6 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 69492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط مرسى محمد صالح محمد -  225

  السيد فرغلى السيد/  المؤجر   شوقى احمد شارع 16 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 69490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بىحل ابوالحسن عبدالراضى فراج -  226

  الطالب ملك   ثروت الخالق عبد شارع 96 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 69490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلبى ابوالحسن عبدالراضى فراج -  227

  ابراهيم هويدا/  المؤجرة   بورسعيد شارع تقاطع عبدالسالم محمد شارع 11 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 69491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد سالمه عيد رمضان -  228

 والده/المؤجر عامر قريه البنك شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 69493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان قناوى عثمان امانى -  229

  عثمان والء/  المؤجرة   القديم عبدة احمد كفر الدين صالح شارع 20 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 69488    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالسالم احمد حمدى -  230

  محمد االمام عبد نادية/  المؤجرة   شل مساكن امام الصفا شارع 1 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 69487    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات جادالرب رمضان ايات -  231

  مصيلحى سعيد مجدى/ المؤجر  2السالم المراغى الشيخ ش ب66 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 47877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الروبي مكتبه - الروبي محمد فوزي محمد -  232

  فيصل شباب مركز سور 88 رقم لمح/  فى الكائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 47877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الروبى)  الروبى محمد فوزى محمد -  233

  فيصل شباب مركز سور 88 رقم محل/  فى الكائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 69496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد خليل يسرى الدين بهاء -  234

  فاروق الدين حسام/  المؤجر الفرز الحسينى امين بالعقارشارع محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 69494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دردير مصطفى/  الدكتور صيدلية -  235

  التحرير ش 6,8 عقار 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 34717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حامد ابراهيم محمد -  236

  النيل شارع الماسة برج 87 ع 4 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 69497    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد على صفاء -  237

  على كامل مصطفى/  المؤجر   عرابى احمد شارع من العيسوى شارع 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 47877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الروبى) الروبى محمد فوزى محمد -  238

  فيصل شباب مركز سور 88 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 47877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الروبى) الروبى محمد فوزى محمد -  239

  العمومى السوق ش ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 69489    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لقادرعبدا محمد عبدالقادر رشا -  240

  عثمان عباس عثمان/ المؤجر   2 السالم التوفيقية شارع 24 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 69490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلبى ابوالحسن عبدالراضى فراج -  241

  ابراهيم هويدا/  المؤجرة   بورسعيد شارع تقاطع عبدالسالم محمد شارع 11 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 50716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود محمد محمود -  242

 محمد فوزى ايمن/ المؤجر القائد جوهر شارع 28 رقم العقار االرضى بالدور 1 رقم شقة/ تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190428 تاريخ وفي 69495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ محمد يونس بخيته -  243

 محمد زيدان جمال/ المؤجر الغورى شارع نهاية السالم شارع 5 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 69501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فارس بربري جمال -  244

 عبدالعال رضا/المؤجر 1 السالم التقوي مسجد امام عبده محمد الشيخ شارع ا 79 حوض ب 1479 قطعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 61003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد سعد رجب احمد -  245

 سعيد حلمي احمد/المؤجر المالحه الرياضيه المدينه شارع ب 3 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 61003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد سعد رجب احمد -  246

 سعيد حلمي احمد/المؤجر المالحه الرياضيه المدينه شارع ب 3 رقم عقار/فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 69500    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علي عبدهللا ناديه -  247

 هاشم السيد جباليه متولي علي/المؤجر البحيري شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190430 تاريخ وفي 69499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالهادي توفيق احمد -  248

 عبدالهادي توفيق/المؤجر المياه ماكينه بجوار جنيفه ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 65226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد احمد محمد -  1

 مكتبية ادوات و هدايا

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190401 تاريخ وفي 69294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى هالل على خالد -  2

 عقارى تطوير و مشروعات ادارة و بناء و تشييد/  اضافة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 54498   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهبم حسب محمد احمد -  3

 غذائيه مواد وتوريد والتجميل التشجير اعمال النظافه واعمال المصانع مخلفات/اضافه

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 66164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد السيد احمد -  4

 عموميه مقاوالت/ نشاط حزف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 46151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابوالحسن محمد محمود -  5

 (االنترنت دون)عموميه توريدات/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 68566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده كمال البدوي السيد فؤاد -  6

 يدويه نجاره ورشه/تعديل:  التأشير

:  التأشير فوص،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 27726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد قابيل بدرى -  7

 الورش ولوازم حدايد وتوريد تجاره/تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 35504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا  فضل  حسن فاروق  عصام -  8

 (االنترنت دون)عموميه توريدات/اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 64768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالاله فاروق نهى -  9

 (جيم) رياضيه العاب صاله/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 56155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سويلم ابراهيم عمرو -  10

 جمله غذائيه مواد توزيع/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 46363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطبري محمد عبدالسيد الشاذلي -  11

 بالداخل ورحالت سفر مكتب/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 68354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على محمد محمود -  12

 مطابخ نجارة/  تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190403 تاريخ وفي 69215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن حلمي توفيق شيرين -  13

 مستندات تصوير:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 61010   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفجال حسن محمود محمد عادل -  14

 هندسية تصميمات:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 50705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد عبدالاله صابر على -  15

 التصدير نشاط حذف:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190404 تاريخ وفي 59321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل رضوان اسماعيل عبدهللا -  16

 عقارى استثمار/  اضافة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 61322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حافظ الدين جمال انتصار -  17

 كيماوية مواد تجارة و( االنترنت دون) عمومية توريدات/  تعديل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 67386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن ربه عبد محمد -  18

 (االنترنت دون) عمومية توريدات و عمومية مقاوالت و الديكور مستلزمات مكتب/  تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي 52160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القرافى ابراهيم احمد نعيمه -  19

 جاهزه مالبس/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 45474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جابر عبدالرحمن محمد -  20

 الفنادقية المشروعات تنظيم و ادارة/  اضافة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 68932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود احمد حسن عبدالرازق -  21

 حشرات مكافحة/ اضافة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 61337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج زيد عبدالغفار سامى -  22

 براويز بيع/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ وفي 64546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه وزيرى عبدالحفيظ محمد -  23

 الغذائيه المواد وتغلفه تعبئه/اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 64675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فؤاد رشدى اشرف ناردين -  24

 حريمى احذية و شنط يعب/  تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 54953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كمبورس على حسن السيد محمد -  25

 االستيراد/ حذف:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 65632   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه محمد على سيد محمود ناديه -  26

 مراقبه انظمة و الكترونية اجهزة اكسسوارات تجارة/  تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190409 تاريخ وفي 63611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد نافل عواد ابراهيم -  27

 معدات تاجير/ نشاط اضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 69370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعزيز السيد فاطمة -  28

 بالداخل عمالة نقل/  اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 49301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد عبدالرحيم سيد -  29

 خطره والغير الخطره والسائله الصلبه المخلفات وتداول تجميع/اضافه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190410 تاريخ وفي 60311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى عبدالفتاح احمد امين احمد -  30

 بالداخل ركاب نقل/اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 68775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى غنيم غنيم صفوت -  31

 (االنترنت دون)عموميه وتورريدات الحشرات ومكافحه وصيانتها حدائق انشاء/اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 61066   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد ربيع طارق -  32

 بالسيارات نقل/اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 53718   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان غريب فؤاد -  33

 جمركي تخليص/اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190411 تاريخ وفي 68116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق مجدى كريم -  34

 وسجاد سيارات غسيل/تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 63714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عوض عبدالمجيد محمد -  35

 لوجيستيه وخدمات قياسيه ومواد كيميائيه ومواد معامل مستلزمات توريد/ اضافه:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 66151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز محمد محمد -  36

 بتروليه مواد نقل/ اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 63168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال احمد محمد مصطفى -  37

 وتوريدات(  6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) السلعيه المجموعات جميع وتصدير استيراد/تعديل:  التأشير

 (االنترنت دون) عموميه

 استيراد/تعديل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 63168   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االصيل -  38

 (االنترنت دون) عموميه وتوريدات(  6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما) السلعيه المجموعات جميع وتصدير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190414 تاريخ وفي 35746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابوالوفا انعام -  39

 بالسيارات نقل مكتب/تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 63368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجاب على خيرى مصطفى -  40

 سباحة حمامات وصيانة( االنترنت دون) عمومية توريدات/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190415 تاريخ وفي 61349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد عبدالعال محمد جابر -  41

 مياه فالتر و تكييفات تصليح/ تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 59936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد امين على رانيا -  42

 تكييف اجهزة بيع/  اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 56315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على السيد وليد -  43

 غذائيه مواد وتوريد( االنترنت دون) عموميه توريدات/ الى تعدل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 46612   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العموميه للتوريدات الجالد -  44

                                                                                                                                              االستيراد/ حذف:  التأشير

 بالداخل عماله توريد/  اضافة

،  النشاط تعديل تم20190416 تاريخ وفي 46611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالحميد مصطفي مديحه -  45

 الداخل فى عماله توريد/  اضافة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 37089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم حسن احمد -  46

 الكهربائيه االجهزه صيانه/اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 55119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغراز كمال مصطفى وليد -  47

 االستيراد/ اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 55119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد الغراز مؤسسه -  48

 االستيراد/ اضافة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 55119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغراز مصطفى كمال مصطفى وليد -  49

 االستيراد/ اضافة:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 55119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لالستيراد الغراز -  50

 االستيراد/ اضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 66641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عثمان عبدالحسيب غريب -  51

 معدنية زيوت توزيع و تعبئة/  افةاض:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 62593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد السيد فرج اسالم -  52

 الكهربائية االجهزة و المحمول تجارة/  تعديل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 67429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل امين محمد احمد -  53

 وروحيه غازيه مياه/اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 68346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار محمد غريب احمد -  54

 بالداخل عماله توريد/اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 58373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده على كامل كريم -  55

 محمول اجهزة و اكسسوار/  تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190418 تاريخ وفي 31467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمد فهيمه -  56

 السيارات غيار قطع/تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 69151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موافى الشحات محمد سعيد احمد -  57

                                                                                                                                       جمركي تخليص/حذف:  التأشير

 بذلك لهم مرخص مستخلصين بواسطه الجمركي والتخليص التخزين وساحات المصانع في باالوناش الحاويات مناوله/افهاض

 وصف،  النشاط تعديل تم20190421 تاريخ وفي 68866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده رياض ابوحمد بدوي -  58

 (االنترنت دون")عموميه توريدات/اضافه:  التأشير

 تعديل تم20190421 تاريخ وفي 57962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرفاعى القادر عبد رفعت حسن القادر عبد -  59

 ماكوالت/اضافه:  التأشير وصف،  النشاط

 وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 59750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير صبحى امين عادل -  60

 جمله تجميل مستحضرات/ تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 58768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هاشم على غريب -  61

                                                                                                                                      محاجر استغالل/  حذف

 الرياضية و الترفيهية و االجتماعية و الثقافية النوادى تشغيل و استغالل و ادارة نشاط/  اضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190422 تاريخ وفي 56967   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفضيل عبدالكريم احمد وائل -  62

 ( االنترنت دون) عمومية توريدات/  اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 20711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكى  ابراهيم محمد -  63

 االستيراد/ حذف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 53136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على رجب وليد -  64

 عقارى تسويق/ تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 30287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود احمد محمد -  65

 اسماك مطعم/تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 69202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين رمضان محمود احمد -  66

 الخطرة والسائلة الصلبة و القمامة و المصانع كمخلفات جمع/ اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 27507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على صالح زكى محمد السيد -  67

 غذائية مواد توريد و(  االنترنت دون) عمومية توريدات/  اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190423 تاريخ وفي 27507   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على صالح زكى محمد السيد -  68

 غذائية مواد توريد و( االنترنت دون) عمومية توريدات/  اضافة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190424 تاريخ يوف 69359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى احمد عبدالتواب محمود -  69

 التكييف صيانه و تركيب و توريد/  اضافة:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190428 تاريخ وفي 38660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن محمد عماد -  70

 الباردة و الساخنه المشروبات لتقديم كافية/  تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 45065   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا طه محمد طارق -  71

 السفن واصالح صيانه/اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190430 تاريخ وفي 69472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمود احمد نسمه -  72

 (6 المجموعه من 36والفقره 19 المجموعه عدا فيما) وتصدير استيراد/تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسب محمد حسن سيد -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 69357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن ايهاب حسن -  2

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 69384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم سالم محمد سعيد -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 69373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلومة محمد على عاطف -  4

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 69369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى غريب محمد حسنى محمد -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 69417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قرياقوس تيني عاطف ماركو -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 69427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد الشبراوى حسن -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 69442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد جوده احمد -  8

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 69452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا عبدالموجود احمد خالد -  9

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 69017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد سمير احمد -  10

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 69496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد خليل يسرى الدين بهاء -  11

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 69494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دردير مصطفى/  الدكتور صيدلية -  12

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 69326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد رضوان محمود -  13

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى السيد السيد احمد عبدالرحمن -  14

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 69355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود محمد عبدهللا نبوى سناء -  15

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 69400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم زيد ابو عبدالخالق سامية -  16

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 69413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمقصود زكى محمد عادل محمد -  17

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 69469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابرهيم فكرى كمال -  18

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 69481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم فاروق ابراهيم فاروق -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 34717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حامد ابراهيم محمد -  20

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 69323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين مسعد فرج حماده -  21

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغفار عطيه عبدالغفار نشوى -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 69353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت هللا عطا بنى ايوب -  23

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 69370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعزيز السيد فاطمة -  24

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 69371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد صالح فرج نعمات -  25

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 69398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدهللا جابر احمد -  26

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 69411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته حسن حسام شيماء -  27

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 69428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاذلى احمد محمد سها -  28

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 69444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا امين غريب سيده -  29

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 69456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيري امام السيد سعيد عبدالرحمن -  30

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 69474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطرمبجي بيومي ابراهيم حسن -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 69491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد سالمه عيد رمضان -  32

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 69500   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علي عبدهللا ناديه -  33

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 69322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو عبدالعظيم نصر هند -  34

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الرحيم عبد احمد محمد -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 69349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلهول موسى بركات احمد -  36

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 69382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد خلف عادل محمد -  37

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 69372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاوضروس ثابت كمال مينا -  38

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 69407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يحى سليم هاجرعزب -  39

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 69408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عشرى عادل -  40

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 69430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشارة رمزى ناصر ايوب -  41

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 69433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عفيفى حسين نجاه -  42

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 69439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد امين نبيل امين -  43

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 69462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقي حسين حسن مروان -  44

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 69473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضي سليم محمد احمد -  45

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 69497   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد على صفاء -  46

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 47877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الروبى) الروبى محمد فوزى محمد -  47

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نعمه رزق عامونيل تريزة -  48

 خاص: التأشير وصف



 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 تعديل تم20190404 تاريخ وفي 69363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشهيد سيدهم رشدى اندرو -  49

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 69377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو المجد ابو ممدوح صفاء -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 69376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك محمد على محمد -  51

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 69388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق اسماعيل احمد نورا -  52

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 69392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيفين عبدالمالك سيفين مينا -  53

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 69422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد حمدي عمر -  54

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 69436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحق عبدالحميد محمود -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 69451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم محمد صبحى اسالم -  56

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 69479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهنداوي حسن كيالني عطيه -  57

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 69488   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالسالم احمد حمدى -  58

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 69487   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات جادالرب رمضان ايات -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم محمد احمد -  60

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 69347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النبراوى محمد عبدالعزيز عاطف -  61

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 69362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم حسين عبادى سعد -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 69389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى محمد الرحمن عبد -  63

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 69404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحليم محمد وليد -  64

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 69406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جابر على محمد الدكتور صيدلية -  65

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 69421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توحيد عبدالصادق محمد ابراهيم -  66

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 69453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مهدى حسن محمد -  67

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 69464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا احمد مها -  68

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد عبدالحميد عادل -  69

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 69359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباقى احمد عبدالتواب محمود -  70

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 69365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد الصديق محمد محمد -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 69394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم محمد على احمد -  72

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 69447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب ديوس جابر عادل -  73

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 69484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين جالل عبدهللا يوسف احمد محمد -  74

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 69486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الصغير محمد السيد محمد -  75

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 69477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة سليمان منصور احمد -  76

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 69328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد عبدهللا جابر دعاء -  77

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد ابراهيم السيد الدين حسام -  78

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدنقى محمد حامد ليلى -  79

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 69352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد فهمي محمود -  80

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 69366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالعزيز حافظ مصطفى كريم -  81

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 69402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد احمد حسن -  82

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 69403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد ابراهيم زينب -  83

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 69425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البري محمد ابراهيم عادل عمرو -  84

 خاص: التأشير وصف



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 69448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالنبى جمال منار -  85

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 69461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد محمد ربيع محمد نسمة -  86

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 69466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد حسن احمد حسين احمد -  87

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 69482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمغيث على حسن دمحمو -  88

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 69499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالهادي توفيق احمد -  89

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 69351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالباسط محمود مصطفى -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 69358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد عطا نادية -  91

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 69387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان الحسن ابو فتحى عمرو -  92

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 69401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغل مهنى ماهر طه -  93

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 69432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كفافى ابراهيم محمد عمرو -  94

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 69441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد احمد محمد احمد -  95

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 69446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلفاوى حسن محمود حسن مصطفى -  96

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 69485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل محمود فريد محمد -  97

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 69324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حافظ محمد احمد -  98

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 69330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تاوضروس ثابت كمال مايكل -  99

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عبدالرحمن عبدالعزيز عالء -  100

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 69368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد عالء -  101

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 ريختا وفي 69381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمد ايمان -  102

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 69375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرسى عبدالحميد سميرة -  103

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 69415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يواقيم لبيب عبدالخير صفوت -  104

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 69412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم مرزوق حسن على سارة -  105

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 69423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالرحيم محمد -  106

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 63939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد على حفنى احمد -  107

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 69465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد على مدثر ملكة -  108

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 69490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلبى ابوالحسن عبدالراضى فراج -  109

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 61003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد سعد رجب احمد -  110

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متى سرجيوس سعيد صدف -  111

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 69350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم رياض قدرى سالى -  112

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 69379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد ضياء -  113

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 69374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمد عفاف -  114

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190410 تاريخ وفي 69405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطاهللا امين كمال سمير -  115

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 69431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشرقى كامل بدرى شنودة -  116

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 69443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حافظ عيد محمد -  117

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 69460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنودة رزق الفى جورج -  118

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 69467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبداللطيف صابر ايمان -  119

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 69493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان قناوى عثمان امانى -  120

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 69339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  للتجارة حمود مؤسسة) محمود صالح الفتاح عبد جان محمد -  121

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 69354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادم احمد حسن محمد شريف -  122

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 69369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم محمد السيد عبدالناصر -  123

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 68123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا الدسوقى صالح احمد -  124

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 69397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية محمود سيد اسالم -  125

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190409 تاريخ وفي 69399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محب على محمد سامح -  126

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 69429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم على السيد احمد -  127

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 69440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور عبدهللا عنتر محمد -  128

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 69472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمود احمد نسمه -  129

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 69478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شندى عبدالسميع محمد كريم -  130

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 69495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ محمد يونس بخيته -  131

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 69329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مريم/  الدكتورة صيدلة -  132

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 68067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزيز احمد عبدهللا -  133

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمة عايد احمد فهد -  134

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 69360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش ابراهيم عبدالصمد محمد -  135

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 69367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الصاوى عبدالسالم اميمة -  136

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 61398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بساده كامل لويس مينا -  137

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 69414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد يوسف اميرة -  138

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 69416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم محمد محمد مصطفي ناديه -  139

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 69424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه محمد زيد ابو زينب -  140

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 69449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد شكرى شيرين -  141

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 69457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى عبده سعد زينب -  142

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 69459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الوردانى طارق كريم -  143

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190430 تاريخ وفي 69501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فارس بربري جمال -  144

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 69348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرب جاد محمد على سعيد -  145

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 69361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى ابراهيم فتحى محسن -  146

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 69390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد يوسف احمد سهر -  147

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190408 تاريخ وفي 69391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد االنصارى ايمن -  148

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 69437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فنديس ابراهيم ابراهيم رؤوف محمود -  149

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 69450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد جالل محمد شيرى -  150

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 69476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب سالم سيد اسراء -  151

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190424 تاريخ وفي 69480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد الصاوي عبدالستار محمد -  152

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 69489   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر محمد عبدالقادر رشا -  153

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمود سيد محمد -  154

 خاص: التأشير

 صفو،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك مراد خليفة احمد -  155

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190404 تاريخ وفي 69364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على حسن اسامة -  156

 خاص: التأشير
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 69385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االدهم احمد عوض السيد عبدة -  157

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 69419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجابر رمضان علي محمد -  158

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 69420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ صادق علي صادق -  159

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 61952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد يونس ايمن -  160

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190418 تاريخ وفي 61952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد يونس ايمن -  161

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190422 تاريخ وفي 69463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم احمد ابراهيم اسماعيل -  162

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 69492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخياط مرسى محمد صالح محمد -  163

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190428 تاريخ وفي 69490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلبى ابوالحسن عبدالراضى فراج -  164

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 69325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مسعود محمد سعيد -  165

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190401 تاريخ وفي 69327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى متولى عبدهللا اميمة -  166

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 69337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد احمد على احمد -  167

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190403 تاريخ وفي 69356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن فهمى عبدهللا رامى -  168

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 69410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على محمود عطا -  169

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190411 تاريخ وفي 69409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد المهدى محمد  محمود -  170

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190415 تاريخ وفي 69426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحنفى سليمان محمد فهيم -  171

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190417 تاريخ وفي 69445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمد حسين عبدهللا -  172

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 69458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد النادي محمد شيماء -  173

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 69455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز -  174

 خاص: التأشير وصف، 



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190423 تاريخ وفي 69470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الخضر السيد الخضر محمد -  175

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  
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   العموميه والتوريدات
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   المياه فالتر و التكييفات
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 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   58979:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه محمد سرور محمد   - 4

 للوفاه شطب  السجل

 تم   20190414 تاريخ وفى ،   42773:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عبدالعال عبدالهادى حداد   - 5

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190414 تاريخ وفى ،   42773:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه الهادي عبد حداد عبود   - 6

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه لح  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190417 تاريخ وفى ،   44529:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركائه فؤاد عبدالمنعم خالد   - 7

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل

 شطب/محو تم   20190418 تاريخ وفى ،   28623:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه محمد فرحات علي   - 8

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل

 شطب/محو تم   20190423 تاريخ وفى ،   49817:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه عبدهللا احمد السيد احمد   - 9

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل

 تم   20190430 تاريخ وفى ،   32696:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركائها اسماعيل السيد احسان   - 10

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190430 تاريخ وفى ،   32696:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه جوده احمد عمادالدين   - 11

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 28821، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية( البهنسي مخبز) وشريكه بهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  1

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190408،

 تم 20190408،   تاريخ وفي 28821، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(   البهنسى  مخبز)    البهنسى  عبدالعزيز  اوالد -  2

  جنيه  5000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190408،   تاريخ وفي 17776، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة عبدالرحمن السيد خلفاء -  3

  جنيه  2000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم 20190410،   تاريخ وفي 55830، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه سيد محمود حنفى -  4

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

،  المال رأس تعديل تم 20190414،   تاريخ وفي 36971، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه مصطفي محمد خالد -  5

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

 تم 20190414،   تاريخ وفي 36971، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية مصطفى محمد خالد وشريكه  مصطفى محمد -  6

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

،  المال رأس تعديل تم 20190414،   تاريخ وفي 36971، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه مصطفي محمد خالد -  7

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

 تم 20190414،   تاريخ وفي 36971، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة مصطفى محمد خالد وشريكه  مصطفى محمد -  8

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

،  المال رأس تعديل تم 20190415،   تاريخ وفي 26457، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه حسن عباس فتحى -  9

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

 رأس تعديل تم 20190415،   تاريخ وفي 26457، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه حسن عباس فتحى ورثة -  10

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



 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

،  المال رأس تعديل تم 20190415،   تاريخ وفي 26457، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حسن عباس فتحى -  11

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

 رأس تعديل تم 20190415،   تاريخ وفي 26457، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حسن عباس فتحى ورثة -  12

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

   تاريخ وفي 13412، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية للمالحه بدوى وكالة-وشريكه بدوى محمد ابراهيم محمد -  13

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190415،

 20190415،   تاريخ وفي 13412، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية( للمالحه بدوى وكالة) وشركاه بدوى ابراهيم محمد -  14

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

 تعديل تم 20190415،   تاريخ وفي 13412، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية( بدوى محمد ابراهيم) للمالحه بدوى وكاله -  15

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

،  المال رأس تعديل تم 20190415،   تاريخ وفي 13412، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه بدوى ابراهيم -  16

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم 20190415،   تاريخ وفي 13412، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية للمالحه وشركاه بدوى وكالة -  17

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 13412، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  للمالحه بدوى وكالة) وشركاه بدوى محمد ابراهيم محمد -  18

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190415،

   تاريخ وفي 13412، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة للمالحه بدوى وكالة-وشريكه بدوى محمد ابراهيم محمد -  19

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190415،

 20190415،   تاريخ وفي 13412، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( للمالحه بدوى وكالة) وشركاه بدوى ابراهيم محمد -  20

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم

 تعديل تم 20190415،   تاريخ وفي 13412، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( بدوى محمد ابراهيم) للمالحه بدوى وكاله -  21

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

،  المال رأس تعديل تم 20190415،   تاريخ وفي 13412، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه بدوى ابراهيم -  22

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم 20190415،   تاريخ وفي 13412، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة للمالحه وشركاه بدوى وكالة -  23

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 13412، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  للمالحه بدوى وكالة) وشركاه بدوى محمد ابراهيم محمد -  24

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190415،

 المال رأس تعديل تم 20190422،   تاريخ وفي 68900، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه يوسف محسن محمود -  25

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 68318    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه خالد محمود محمد احمد -  1

 كوتسيكا-الجمعيه ارض-البقال هللا خلف شارع 5/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 68318    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه مهران رشوان عالم محمد -  2

 كوتسيكا-الجمعيه ارض-البقال هللا خلف شارع 5/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190422 تاريخ وفي 68900    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه يوسف محسن محمود -  3

 السويس بكورنيش لوسيندا بمنتجع واجهه واول االرضى بالدور( أ/17/18) رقم الوحدة/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 62003   برقم قيدها سبق  ، مستعمله سيارات غيار قطع توريد/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشريكته على محمد على -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190407 تاريخ وفي

 وفي 17776   برقم قيدها سبق  ، والداخلية الجاهزة المالبس تجارة/ الى تعدل  تضامن شركة ، عبدالرحمن السيد خلفاء -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190408 تاريخ

 تم20190410 تاريخ وفي 55830   برقم قيدها سبق  ، العقارى االستثمار  بسيطة توصية ، وشريكه سيد محمود حنفى -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

   برقم قيدها سبق  ، البقاله تجارة/ الى تعدل  تضامن شركة ، الشاعر ماركت سوبر - وشريكه الشاعر السيد عزت  السيد -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 33892

   برقم قيدها سبق  ، البقاله تجارة/ الى تعدل  تضامن شركة ،(  والشاعر الباشا تك موبى) وشريكه الشاعر السيد عزت اسامه -  5

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 33892

  ، البقاله تجارة/ الى تعدل  تضامن شركة ، بالجمله الغذائيه المواد للتجارة الشاعر شركة - شريكه و الشاعر السيد عزت اسامه -  6

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 33892   برقم قيدها سبق

   برقم قيدها سبق  ، البقاله تجارة/ الى تعدل  تضامن شركة ،(  شريكه و الشاعر السيد عزت اسامه) الشاعر ماركت سوبر -  7

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 33892

 سبق  ، البقاله تجارة/ الى تعدل  تضامن شركة ،( الغذائيه المواد لتجارة الشاعر شركة) وشريكه الشاعر السيد عزت اسامه -  8

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190417 تاريخ وفي 33892   برقم قيدها

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190414 تاريخ وفي 36971   برقم قيدها سبق ، وشريكه مصطفي محمد خالد -  1

 بسيطة توصية: التأشير

  القانونى الكيان تعديل تم20190414 تاريخ وفي 36971   برقم قيدها سبق ، مصطفى محمد خالد وشريكه  مصطفى محمد -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فاروق يوسف: الى 54519 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة يةتوص  20190405:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه عبدالعزيز عبدالعزيز

 فاروق يوسف: الى 54519 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190405:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه عبدالعزيز عبدالعزيز

 عبدالعزيز مصطفي: الى 28821 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190408:  تاريخ فى  ،  -  3

 (البهنسي مخبز) وشريكه بهنسي السيد

 مصطفي محمد خالد: الى 36971 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190414:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكه

 مصطفي محمد خالد: الى 36971 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190414:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكه

 السيد عزت اسامه: الى 33892 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190417:  تاريخ فى  ،  -  6

 (الغذائيه المواد لتجارة الشاعر شركة) وشريكه الشاعر

 محمود محمد احمد: الى 68318 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190421:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكه خالد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

                                                                                                                                    للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  بهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  1

 28821   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه من موصيين شركاء ثالث عدد خروج

                                                                                                                                    للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  بهنسي السيد يزعبدالعز مصطفي -  2

 28821   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه من موصيين شركاء ثالث عدد خروج

                                                                                                                                    للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي عبدالعزيز فتحيه -  3

 28821   برقم    20190408:  تاريخ ، كهالشر من موصيين شركاء ثالث عدد خروج



 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

                                                                                                                                    للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي عبدالعزيز فتحيه -  4

 28821   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه من موصيين شركاء ثالث عدد خروج

                                                                                                                                    للوفاه الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  5

 28821   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه من موصيين شركاء ثالث عدد خروج

                                                                                                                                    للوفاه الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  6

 28821   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه من موصيين شركاء ثالث عدد خروج

                                                                                                                                    للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز محمد -  7

 28821   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه من موصيين شركاء ثالث عدد خروج

                                                                                                                                    للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي سيدال عبدالعزيز محمد -  8

 28821   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه من موصيين شركاء ثالث عدد خروج

 الحكوميه الجهات جميع امام والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  بهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  9

:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل في الغير توكيل في حق وله الشركه باسم تكون ان بشرط المختصه والجهات حكوميه والغير

 28821   برقم    20190408

 الحكوميه الجهات جميع امام والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  بهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  10

:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل في الغير توكيل في حق وله الشركه باسم تكون ان بشرط المختصه والجهات حكوميه والغير

 28821   برقم    20190408

 والغير الحكوميه الجهات جميع امام والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي عبدالعزيز هفتحي -  11

    20190408:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل في الغير توكيل في حق وله الشركه باسم تكون ان بشرط المختصه والجهات حكوميه

 28821   برقم

 والغير الحكوميه الجهات جميع امام والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي عبدالعزيز فتحيه -  12

    20190408:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل في الغير توكيل في حق وله الشركه باسم تكون ان بشرط المختصه والجهات حكوميه

 28821   برقم

 الجهات جميع امام والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  13

 تاريخ ، ماذكر بعض او كل في الغير توكيل في حق وله الشركه باسم تكون ان بشرط المختصه والجهات حكوميه والغير الحكوميه

 28821   برقم    20190408: 

 الجهات جميع امام والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  14

 تاريخ ، ماذكر بعض او كل في الغير توكيل في حق وله الشركه باسم تكون ان بشرط المختصه والجهات حكوميه والغير الحكوميه

 28821   برقم    20190408: 

 الحكوميه الجهات جميع امام والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز محمد -  15

:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل في الغير توكيل في حق وله الشركه باسم تكون ان بشرط المختصه والجهات حكوميه والغير

 28821   برقم    20190408

 الحكوميه الجهات جميع امام والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  طةبسي توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز محمد -  16

:  تاريخ ، ماذكر بعض او كل في الغير توكيل في حق وله الشركه باسم تكون ان بشرط المختصه والجهات حكوميه والغير

 28821   برقم    20190408

 شريك الي موصي شريك من القانونيه صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  بهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  17

 28821   برقم    20190408:  تاريخ ، متضامن

 شريك الي موصي شريك من القانونيه صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  بهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  18

 28821   برقم    20190408:  تاريخ ، متضامن



 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

 ، متضامن شريك الي موصي شريك من القانونيه صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي عبدالعزيز فتحيه -  19

 28821   برقم    20190408:  تاريخ

 ، متضامن شريك الي موصي شريك من القانونيه صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي عبدالعزيز فتحيه -  20

 28821   برقم    20190408:  تاريخ

 الي موصي شريك من القانونيه صفته تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  21

 28821   برقم    20190408:  تاريخ ، متضامن شريك

 الي موصي شريك من القانونيه صفته تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  22

 28821   برقم    20190408:  تاريخ ، متضامن شريك

 متضامن شريك الي موصي شريك من القانونيه صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز محمد -  23

 28821   برقم    20190408:  تاريخ ،

 متضامن شريك الي موصي شريك من القانونيه صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز محمد -  24

 28821   برقم    20190408:  تاريخ ،

   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  بهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  25

28821 

   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  بهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  26

28821 

   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي عبدالعزيز فتحيه -  27

28821 

   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي عبدالعزيز فتحيه -  28

28821 

:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  29

 28821   برقم    20190408

:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  متضامن وشريك يرمد  بسيطة توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز مصطفي -  30

 28821   برقم    20190408

   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز محمد -  31

28821 

   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاه الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  البهنسي السيد عبدالعزيز محمد -  32

28821 

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم اكرام -  33

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم احالم -  34

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم منى -  35

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم فؤاد -  36

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد براهيما ماجده -  37

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حماد سيد عبدالحميد عصام -  38



 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

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  البرعي احمد نجيه -  39

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم فاطمه -  40

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم حنان -  41

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم اكرام -  42

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم احالم -  43

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  رحمنعبدال السيد ابراهيم منى -  44

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم فؤاد -  45

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم ماجده -  46

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حماد سيد عبدالحميد عصام -  47

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  البرعي احمد نجيه -  48

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم مهفاط -  49

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، للوفاة خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم حنان -  50

   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه الى انضمام  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم اكرام -  51

17776 

   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه الى انضمام  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم احالم -  52

17776 

   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه الى انضمام  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم منى -  53

17776 

   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه الى انضمام  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم فؤاد -  54

17776 

   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه الى انضمام  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم ماجده -  55

17776 

   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه الى انضمام  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حماد سيد عبدالحميد عصام -  56

17776 

 17776   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه الى انضمام  متضامن شريك  تضامن شركة  البرعي احمد نجيه -  57

   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه الى انضمام  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم فاطمه -  58

17776 

   برقم    20190408:  تاريخ ، الشركه الى انضمام  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالرحمن السيد ابراهيم حنان -  59

17776 

                           ..                                                                                                                           خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوهر محمد حسن محمد -  60

                                                           :                                                كالتالى تغيير بدون كماهو المجلس تشكيل ويبقى

 ممثل جبر محمد عبدالعظيم طارق/ اللواء-2 وعضوا االستثماريه للمشروعات المصريه الشركه ممثل فريد محمد خالد/ االستاذ-1

 17446   برقم    20190409:  تاريخ ، و السويس محافظة الخدمات صندوق



 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

                           ..                                                                                                                           خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوهر محمد حسن محمد -  61

                                                                                                          : كالتالى تغيير بدون كماهو المجلس تشكيل ويبقى

 ممثل جبر محمد عبدالعظيم طارق/ اللواء-2 وعضوا االستثماريه للمشروعات المصريه الشركه ممثل فريد محمد خالد/ االستاذ-1

 17446   برقم    20190409:  تاريخ ، و السويس محافظة الخدمات صندوق

                           ..                                                                                                                           خروج  تحميل  مساهمة شركة  جبر محمد عبدالعظيم طارق/ مهندس اللواء -  62

:                                                                                                           كالتالى تغيير بدون كماهو المجلس شكيلت ويبقى

 ممثل جبر محمد عبدالعظيم طارق/ اللواء-2 وعضوا االستثماريه للمشروعات المصريه الشركه ممثل فريد محمد خالد/ االستاذ-1

 17446   برقم    20190409:  تاريخ ، و السويس محافظة الخدمات صندوق

                               ..                                                                                                                       خروج  تحميل  مساهمة شركة  جبر محمد عبدالعظيم طارق/ مهندس اللواء -  63

:                                                                                                           كالتالى تغيير بدون كماهو المجلس تشكيل ويبقى

 ممثل جبر محمد عبدالعظيم طارق/ اللواء-2 وعضوا االستثماريه للمشروعات المصريه الشركه ممثل فريد محمد خالد/ االستاذ-1

 17446   برقم    20190409:  تاريخ ، و السويس محافظة الخدمات صندوق

                                                           ..                                                                                           خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعداوى مصطفى خالد -  64

:                                                                                                           كالتالى تغيير بدون كماهو المجلس تشكيل ويبقى

 ممثل جبر محمد عبدالعظيم طارق/ اللواء-2 وعضوا االستثماريه للمشروعات المصريه الشركه ممثل فريد محمد خالد/ االستاذ-1

 17446   برقم    20190409:  تاريخ ، و السويس محافظة الخدمات صندوق

                           ..                                                                                                                           خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعداوى مصطفى خالد -  65

                                               :                                                            كالتالى تغيير بدون كماهو المجلس تشكيل ويبقى

 ممثل جبر محمد عبدالعظيم طارق/ اللواء-2 وعضوا االستثماريه للمشروعات المصريه الشركه ممثل فريد محمد خالد/ االستاذ-1

 17446   برقم    20190409:  تاريخ ، و السويس محافظة الخدمات صندوق

                           ..                                                                                                                           خروج  تحميل  مساهمة شركة  مصطفى محمد حسام/ المهندس -  66

                                                                         :                                  كالتالى تغيير بدون كماهو المجلس تشكيل ويبقى

 ممثل جبر محمد عبدالعظيم طارق/ اللواء-2 وعضوا االستثماريه للمشروعات المصريه الشركه ممثل فريد محمد خالد/ االستاذ-1

 17446   برقم    20190409:  تاريخ ، و السويس محافظة الخدمات صندوق

                           ..                                                                                                                           خروج  تحميل  مساهمة شركة  مصطفى محمد حسام/ المهندس -  67

                                                                                                       :    كالتالى تغيير بدون كماهو المجلس تشكيل ويبقى

 ممثل جبر محمد عبدالعظيم طارق/ اللواء-2 وعضوا االستثماريه للمشروعات المصريه الشركه ممثل فريد محمد خالد/ االستاذ-1

 17446   برقم    20190409:  تاريخ ، و السويس محافظة الخدمات صندوق

                                                                   عضوا  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  جوهر محمد حسن محمد -  68

                                                                                   عضوا و المصرى االهلى البنك ممثل بدوى ابوالعباس مرسى/ االستاذ-3
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 29190   برقم    20190430:  تاريخ ، 2562  2015/10/03-ج  سليمان على الرحمن عبد عماد -  201

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 58751   برقم    20190403:  تاريخ ، 2068  2018/06/16_ج  وشريكه ابوالسعود حسن عبدالمنعم محمد محمود -  1

   برقم    20190408:  تاريخ ، 2169  2018/12/02-ج  شركاه و توفيق جمال خالد -اللحام ادوات وتجاره للعدد التوفيق -  2
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 16352   برقم    20190408:  تاريخ ، 2164  2019/03/22-ج  وشركاه السعود ابو انور فرج/ مهندس -  3

 16352   برقم    20190408:  تاريخ ، 2164  2019/03/22-ج  وشركاه السعود ابو انور فرج/ مهندس -  4

    20190411:  تاريخ ، 2257  2019/03/07-ج(  وشركائها مصطفي محمد مني)  والرحالت للسفر المتحده الجمل شركه -  5

 41717   برقم

:  تاريخ ، 2257  2019/03/07-ج(   شريكها و مصطفى محمد منى)   الرحالت و للسفر المتحده الجمل شركة -  6

 41717   برقم    20190411

 59725   برقم    20190411:  تاريخ ، 2266  2019/03/15-ج  وشريكه عابد صبحى سليمان -  7

 42773   برقم    20190414:  تاريخ ، 2274  2009/10/17-ج  وشركاه عبدالعال عبدالهادى حداد -  8

 42773   برقم    20190414:  تاريخ ، 2274  2009/10/17-ج  وشركاه الهادي عبد حداد عبود -  9

 42773   برقم    20190414:  تاريخ ، 2275  2014/10/16-ج  وشركاه عبدالعال عبدالهادى حداد -  10

 42773   برقم    20190414:  تاريخ ، 2275  2014/10/16-ج  وشركاه الهادي عبد حداد عبود -  11

 58979   برقم    20190414:  تاريخ ، 2312  2018/09/28-ج  وشريكه محمد سرور محمد -  12

 40698   برقم    20190416:  تاريخ ، 2350  2018/07/25-ج  وشركائها عبدالقادر عطيه نوره -  13

 40698   برقم    20190416:  تاريخ ، 2350  2018/07/25-ج  وشركائها احمد عارف هعطي تحيه -  14

 44529   برقم    20190417:  تاريخ ، 2367  2010/09/30-ج  وشركائه فؤاد عبدالمنعم خالد -  15

 44529   برقم    20190417:  تاريخ ، 2368  2015/09/29-ج  وشركائه فؤاد عبدالمنعم خالد -  16

 31265   برقم    20190417:  تاريخ ، 2369  2017/03/26-ج  وشركاه عباس كلينت -  17

 51462   برقم    20190418:  تاريخ ، 2412  2019/02/16-ج  شركاه و حسن فؤاد ياسر -  18

 27710   برقم    20190418:  تاريخ ، 2390  2019/01/22-ج  وشريكه محمود محمد ممدوح -  19

 27710   برقم    20190418:  تاريخ ، 2390  2019/01/22-ج  وشريكتها حسن محمود محمد ءصفا -  20

 58916   برقم    20190421:  تاريخ ، 2423  2018/09/03-ج  وشريكته محسب محمد -  21

 58916   برقم    20190421:  تاريخ ، 2423  2018/09/03-ج  وشريكته محسب محمد -  22

 41449   برقم    20190423:  تاريخ ، 2494  2019/01/14-ج  وشريكه عشري محمد سمير -  23

 41449   برقم    20190423:  تاريخ ، 2494  2019/01/14-ج  شركاه و عشرى محمد سمير -  24

 41449   برقم    20190423:  تاريخ ، 2494  2019/01/14-ج  وشريكه عشري محمد سمير -  25



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 41449   برقم    20190423:  تاريخ ، 2494  2019/01/14-ج  شركاه و عشرى محمد سمير -  26

 41449   برقم    20190423:  تاريخ ، 2494  2019/01/14-ج  وشريكه عشري محمد سمير -  27

 41449   برقم    20190423:  تاريخ ، 2494  2019/01/14-ج  شركاه و عشرى محمد سمير -  28

 49817   برقم    20190423:  تاريخ ، 2478  2013/03/17-ج  وشركاه عبدهللا احمد السيد احمد -  29

 49817   برقم    20190423:  تاريخ ، 2479  2018/03/17-ج  وشركاه عبدهللا احمد السيد احمد -  30

 32696   برقم    20190430:  تاريخ ، 2560  2013/03/28-ج  وشركائها اسماعيل السيد احسان -  31

 32696   برقم    20190430:  تاريخ ، 2560  2013/03/28-ج  وشركاه جوده احمد عمادالدين -  32

 32696   برقم    20190430:  تاريخ ، 2561  2018/03/26-ج  وشركائها اسماعيل السيد احسان -  33

 32696   برقم    20190430:  تاريخ ، 2561  2018/03/26-ج  وشركاه جوده احمد عمادالدين -  34

 34196   برقم    20190430:  تاريخ ، 2570  2019/02/09-ج  وشركاه الحسن ابو عبده محمد -  35

 34196   برقم    20190430:  تاريخ ، 2570  2019/02/09-ج  وشركاه الحسن ابو محمد عبده -  36

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 36916   برقم    20190407:  تاريخ ، االهلى البنك لصالح رهن قيد شطب  م 0 م 0  ش للبتروكيماويات الشرقيون شركة -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  


