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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 توريدات عن 69750 برقم 20190701 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد سالم ضاحى اسالم -  1

   الرحمة ماركت سوبر بجوار عامر قرية ارعش 5 رقم بالعقار محل:  بجهة ، غذائية مواد توريد و( االنترنت دون) عمومية

 يوسف عبدالرحمن/  المؤجر

 مكتب عن 69760 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعى محمد محمد احمد اسماء -  2

/  المؤجر   1 السالم رياض محمود ش 100 الدرس حوض ب23 رقم بالعقار محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 الحكيم عبد الحميد عبد

 ، جزارة عن 69782 برقم 20190708 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالرحيم غريب نصر -  3

 مهران محمد مهران/  المؤجر     الزراير مهران ح 1 رقم بالعقار محل:  بجهة

 ، ماركت سوبر عن 69810 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن حفنى حسن -  4

 محمد صبحى/  المؤجر   عرابى احمد منشية االشراف ش 7 رقم بالعقار محل:  بجهة

 بقالة عن 69839 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صدقة محمد عبدالعظيم فتحى نجالء -  5

 ابراهيم فريد/  المؤجر  عثمان ابو الجامع سكة شارع محل:  بجهة ،

 الفالتر تجاره عن 69845 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد سيد االمير -  6

 محمد عبدالفتاح/المؤجر باشا عثمان شارع 3 رقم بالعقار محل:  بجهة ، الكهربائيه واالجهزه

 مالبس عن 69892 برقم 20190725 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن حجازى على حنان -  7

 عرابى احمد شارع 12 رقم بالعقار 3 رقم محل:  بجهة ، جاهزة

 مكتب عن 37314 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا خلف سعيد محمود احمد -  8

:  بجهة ،( 9 المجموعة و 36 الفقرة من 19 المجموهة عدا فيما) التصدير عموم و(   االنترنت دون) عمومية توريدات و مقاوالت

 محمود نادية/ المؤجر   الكويت حى عبدالحميد ش

 مكتب عن 37314 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا خلف سعيد محمود احمد -  9

:  بجهة ،( 9 المجموعة و 36 الفقرة من 19 المجموهة عدا فيما) التصدير عموم و(   االنترنت دون) عمومية توريدات و مقاوالت

 الورش مشروع تابع الصحراوى االسماعيليه السويس مصر بطريق الصناعيه المنطقه ب20 رقم محل

 عن 69907 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود محمد يوسف -  10

 عبدالحليم احمد على ناصر/  المؤجر   رياض ش 12 رقم بالعقار محل:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 برقم 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيدى على خضر على ايمان الدكتورة صيدلية -  11

 على خضر على/  المؤجر    1 السالم سينا بن شارع ا1472 رقم بالعقار محل:  بجهة ، صيدلية عن 69765

 بقالة عن 69805 برقم 20190710 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادالرب احمد عبدالفتاح عادل -  12

 خليل محمد على شاذلى/  المؤجر  العرب كفر عويضة ش 2 رقم عقار بعض على مفتوحين 5,6 رقم محل:  بجهة ، قطاعى

 عن 69827 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين كمال عبدالحميد حسين مصطفي -  13

 والده/المؤجر فراج محمد شارع 37 رقم بالعقار محل:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 ، ماركت سوبر عن 69838 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي السيد السيد نعمه -  14

 فؤاد حسن اوالد/ملك سالمه اوالد منشيه عبدالمنعم شارع 3 رقم محل الهويس عماره 68:  بجهة
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 اجهزه بيع عن 69832 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالهادى نبيل ايمن -  15

 فكرى محمود ملك الجيش وشارع عرابى احمد شارع من  الجميعى ح 6:  بجهة ، منزليه وادوات كهربائيه واجهزه تكييف

 عن 69854 برقم 20190718 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى محمود سالم سعد ايهاب -  16

 عبدالعزيز طارق/  المؤجر يكن عدلى شارع 54 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جاهزة مالبس

 و عالفة عن 69860 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برسوم حرز حكيم عوض -  17

 عبدالسالم الدين صالح عمرو/  المؤجر   القديمة االلبان قرية حمدان غريب شارع 13 رقم بالعقار محل:  بجهة ، عطارة

 عن 69880 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمالك سرجيوس هرنى مرثا -  18

 ربيع احمد محمد/ المؤجر  االقصر ش 302:  بجهة ، موبايالت اكسسوار

 عن 69870 برقم 20190722 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجليل عبدالحفيظ عبدالرحمن ناديه -  19

 عبداللطيف احمد اشرف/المؤجر النيل شارع من متفرع موسي ابراهيم شارع 47 رقم العقار:  بجهة ، كهربائيه ادوات تجاره

 بيع و مقلة عن 69906 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجمل احمد محمد احمد -  20

 الحميد عبد اشرف/  المؤجر  الشرقية الشركة  النيل ش 72:  بجهة ، تسالى

 عن 69909 برقم 20190730 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منقريوس ساويرس شنودة سمير -  21

 سامى جميل/  المؤجر   جنيفة:  بجهة ، المواشى حلب و لتربية حظيرة

 عموميه مقاوالت عن 69915 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ذكى على احمد -  22

 على ذكى محمود ملك االلبان الخطاب بن عمر شارع 35:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه وتوريدات

 و ديكورات عن 69763 برقم 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيشى سليمان عبدهللا احمد -  23

 محمود سعيد على/  المؤجر   زمزم برج الجديدة المالحة تقسيم 3 رقم بالعقار 19 رقم محل:  بجهة ، تشطيبات

 مستلزمات عن 69802 برقم 20190710 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميخائيل تادرس وليم امير -  24

 شحاتة سيد عباد ايمن/  المؤجر   البحر شارع 22 رقم بالعقار محل:  بجهة ، طبية

 عماله توريد عن 69797 برقم 20190709 فى قيد ، 500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو محمد على زيد ابو -  25

 ابراهيم محمود ادهم/  المؤجر   العابدين زين ش 4 رقم بالعقار شقة:  بجهة ، بالداخل

 تقديم عن 69821 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على محمود محمود -  26

 ش من متفرع عبود شارع 2 رقم بالعقار االرضى بالدور بعض على مفتوحين 1,2 ارقام محلين:  بجهة ، باردة و ساخنة مشروبات

 جادالكريم احمد نعمات/  المؤجرة   المنورة المدينة

 ، البالستيك بيع عن 69826 برقم 20190715 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد خلف احمد صالح -  27

 سيد عماري ماهر/المؤجر علي ابراهيم شارع 6 رقم بالعقار محل:  بجهة

 مواد تعبئة عن 69823 برقم 20190714 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى بيومى محمد هيثم -  28

 مصيلجى حلمى نادية/  المؤجرة   الغربى البر عارف ابو بشارع محل:  بجهة ، غذائية

 خدمات عن 69835 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم علي عبدالاله محمد -  29

 علي علي امين/المؤجر عبده محمد الشيخ شارع 52 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ،( االنترنت دون) كمبيوتر

 و سفر مكتب عن 69849 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حكيم بشرى مجدى مريهام -  30

 نجيب الرومانى/  المؤجر   عقدة على من متفرع 55 ش 8 رقم عقار:  بجهة ، بالداخل رحالت

 تصوير عن 69865 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حسن يوسف شيماء -  31

 عبدالخالق شارع من يكن عدلى شارع 77:  بجهة ،(  الكتب و المجاالت و الصحف طباعة عدا فيما) طباعة خدمات و مستندات

 احمد سليم محمد سيد/  ملك   ثروت
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 عن 69876 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدهللا على مصطفى على مصطفى -  32

 احمد سيد ريتار/  المؤجرة   النمسا التحرير ش 76 رقم بالعقار:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات و مقاوالت مكتب

 النقل عن 69905 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى احمد صبحى محمد خالد -  33

 والده/  المؤجر   البراجيلى االسكندرية ش 8:  بجهة ،( االنترنت دون) العمومية التوريدات و بالسيارات

 ، حالقة صالون عن 69783 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد رشود السيد رضا -  34

 حسين محمود احمد/  المؤجر   2 السالم الشريف القدس ش ا172 رقم بالعقار محل:  بجهة

 سوبر عن 69822 برقم 20190714 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمالك سمعان يعقوب حنا -  35

 هالل امين محمد ابارهيم ورثة/  المؤجر   زرب الوليد بن ش 4 رقم بالعقار بعض على مفتوحين 1,2 رقم محلين:  بجهة ، ماركت

 تجارة عن 21165 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان رضوان صابر خيرى -  36

 الطالب ملك   الجديدة شل مساكن خلف:  بجهة ، خردة

 تجارة عن 21165 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان رضوان صابر خيرى -  37

 الطالب ملك الجديدة شل مساكن خلف رضوان احمد شارع الكويت حى:  بجهة ، خردة

 ، اسماك بيع عن 69842 برقم 20190716 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد حسين محمد -  38

 االنصارى بسوق الداخلى باالطار د 166 رقم محل:  بجهة

 و اطارات عن 69850 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسين صالح اسماء -  39

 الدين نور زكى وائل/ المؤجر 2 السالم التعويضات ش 306 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، بطاريات

 تربية عن 69863 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحمضى على محمد سمير هبه -  40

 احمد رضا/  المؤجر  المفارق كبريت:  بجهة ، المواشى تسمين و

 دوكو ورشه عن 69912 برقم 20190731 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دسوقي محمد حامد محمد -  41

 عبدهللا سيد/المؤجر الجديد عبده احمد كفر 153 شارع:  بجهة ، سيارات

 فساتين تاجير عن 69749 برقم 20190701 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عيد محمد احمد -  42

 اسماعيل عبدالمولى محمد/  المؤجر   يكن عدلى ش 47 رقم بالعقار 6رقم محل:  بجهة ، زفاف

 ورشة عن 69752 برقم 20190701 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفيق محمد سمير سعودى -  43

 محمد شارد محمد سعد/ ملك الكويت حى عرفة على ش 39:  بجهة ، تنجيد

 تجارة عن 64667 برقم 20190707 فى قيد ، 48000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم عبدالنظير محمد داليا -  44

 عبدالحكيم خالد/  المؤجر   الجيش ش 354 رقم العقار:  بجهة ، االحذية و المالبس

 تغليف و تعبئة عن 60237 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليان احمد مخلوف نادية -  45

 النعيمى محمود يوسف محمد/  ملك   الكويت حى الصفا ش 105 ع:  بجهة ، غذائية مواد

 تغليف و تعبئة عن 60237 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليان احمد مخلوف نادية -  46

 السيد احمد سيد المؤجر بالمرور  والقرعانى متولى شارع 11 رقم بالعقار محل:  بجهة ، غذائية مواد

 لتحضير كافيه عن 69807 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد بحر ابوبكر هدى -  47

 كريمه المؤجر 2 السالم 32 حوض عبدالناصر جمال شارع ب 152 رقم بالعقار محل:  بجهة ، وبارده ساخنه المشروبات وتقديم

 بكر ابو

 تجارة عن 64667 برقم 20190707 فى قيد ، 48000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم عبدالنظير محمد داليا -  48

 عبدالنظير محمد اسعد/ المؤجر زرب البرقى شارع 2,4,5 رقم بالعقار محل:  بجهة ، االحذية و المالبس
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 69813 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توركى على عبدالموجود توركى -  49

 عالء/  المؤجر   صدقى ش من الكاشف حارة 24 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالداخل رحالت و سفر و بالداخل عماله نقل

 عبدالبارى عبدالحميد

 عن 69852 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنتر العجمى -احمد عجمى فتحى وليد -  50

 عبدالكريم نوال/ المؤجرة عرابى احمد شارع 7:  بجهة ، منزليه ادوات تجارة

 ادوات عن 69883 برقم 20190724 فى قيد ، 1000.000  ، همال رأس ، فرد تاجر ،  عمر احمد عبدالظاهر مرفت -  51

 على محمود محمود/  المؤجر المعمل عرب المغفرة مسجد شارع 1:  بجهة ، منزلية

 ، صيدلية عن 69885 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الضوى السيد عزمى محمد -  52

 عبدالرحيم بركات عادل/ ملك  الكويت حى الطويل صابر ش 1 بعض على مفتوحين محلين:  بجهة

 عن 69895 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  الفادى) ميخائيل سالمة رفعت فادى -  53

/  المؤجر   عبدالعزيز ارض االلبان الخطاب بن عمر مدينة البلدى الفرن شارع 45 رقم بالعقار محل:  بجهة ، سيارات غيار قطع

 سيد عبداللطيف

 مكتب عن 69900 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد المجد ابو مجدى محمد -  54

 السالم عبد محمود محمد/  المؤجر    عصام ابو شارع 8 رقم العقار:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات

 تفصيل عن 69901 برقم 20190729 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالسالم محمود ايمان -  55

/  المؤجر   1 السالم للبترول التعاونية الجمعية بارض عبدالعزيز بن عمر شارع 6 رقم بالقطعة 1 رقم محل:  بجهة ، مفروشات

 رياض وليد

 و مقاوالت عن 69902 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الساعى احمد صابر رامى -  56

 النجار كفر يوسف الشيخ شارع 66 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، بالداخل عماله توريد و(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 سفر عن 69759 برقم 20190703 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عبدالقادر محمد كريم -  57

 حسن حسام/ المؤجر العمدة بقرية محل:  بجهة ، بالداخل عماله ونقل ورحالت

 ، ماركت سوبر عن 69775 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد محمد ممدوح -  58

 الطالب ملك    النور مدينة 3 مربع ب17 رقم عقار:  بجهة

 مكتب عن 69776 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سعد عصام ابراهيم -  59

/  المؤجر   كامل مصطفى ش من متفرع خليل ش 4 رقم عقار:  بجهة ،( االنترنت دون) بالداخل عماله توريد و عمومية توريدات

 والده

 بيع عن 66194 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  على عبدالعزيز على محمد -  60

 توفيق كمال محسن/ المؤجر 89 حوض 31 رقم قطعه 1 السالم لالسمدة النصر شارع:  بجهة ، وزالبيه بطاطس

 بيع عن 66194 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالعزيز على محمد -  61

 مصطفى عبداللطيف محمد/ المؤجر المالحه المروة شارع 9:  بجهة ، وزالبيه بطاطس

 سوبر عن 69793 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمود حسين رحاب -  62

 محمد منصور احمد/  المؤجر  الهاويس بترعة عشرى شارع 1 رقم بالعقار محل:  بجهة ، ماركت

 عن 69872 برقم 20190722 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرقي عبدالسالم محمود محمد نهال -  63

 عبدالسالم محمود عبدالسالم/المؤجر عبده محمد الشيخ شارع 1 رقم العقار:  بجهة ، مكتبه

 تصنيع ورشة عن 61546 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد تميم سعد محمد -  64

 1 السالم الخدمات ش 123:  بجهة ، الوميتال



 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

 تصنيع ورشة عن 61546 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد تميم سعد محمد -  65

 محمد السيد السيد/  المؤجر 1 السالم   العزيز عبد بن عمر ش 558 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، الوميتال

 و سفر مكتب عن 69887 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غانم على عبدالعزيز احمد -  66

 االرسال محطه بجوار جنيفة:  بجهة ، رحالت

 عن 69886 برقم 20190724 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدالسالم عمادالدين -  67

 عبدهللا محمد احمد/ المؤجر حرب طلعت شارع 75 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بتروليه وخدمات( االنترنت دون) عموميه توريدات

 مكتب عن 69747 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالغنى السيد احمد -  68

 الملقب محمد اشرف/  المؤجر   الباسل شارع 75 رقم بالعقار شقة:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية مقاوالت و توريدات

 مكتب عن 69781 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم حسن سمر -  69

 الكريدى سعد/  المؤجر   الجديد عبده احمد كفر 164 ش 7 رقم بالعقار محل:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات

 عن 69791 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسن حسين عبدالعال محمد -  70

 عبدالعال حسين/ المؤجر الصحراوى االسماعيليه طريق العمدة مدخل بجوار:  بجهة ، صحيه وادوات الحديث الرى ادوات تجارة

 خدمات عن 69770 برقم 20190707 فى قيد ، 500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم احمد محمد احمد -  71

 2 السالم عبدالناصر شارع 8 رقم بالعقار:  بجهة ،(  الالزمة التراخيص على الحصول بعد) عقارية

 عن 69801 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عبدالحليم يوسف عبدالحليم -  72

 مول ميجا السخنه بورتو التجارى بالمركز 19 رقم محل:  بجهة ، والشمسيه الطبيه النظارات بيع

 عن 69801 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عبدالحليم يوسف عبدالحليم -  73

 24 شقه الثانى الدور العربيه الدول جامعه شارع 34:  بجهة ، والشمسيه الطبيه النظارات بيع

 توريدات عن 69804 برقم 20190710 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى عبدالجليل سيد محمد -  74

 خليل محمد حسن سيد/  المؤجر   2 السالم الطبى المركز ش 17:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية مقاوالت و عمومية

 نقل مكتب عن 69814 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن عويس مصطفى -  75

 عبدالنبى احمد/  المؤجر   مكة بشارع محل:  بجهة ، بالداخل رحالت و سفر و بالداخل عماله

 ماكينات وشراء بيع عن 69819 برقم 20190714 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالبر السيد سميرة -  76

 احمد السيد امين اشرف/  ملك الرياضى ش 9:  بجهة ، مستعملة خياطة

 توريدات عن 69847 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد يوسف عمرو -  77

 عبدالرحيم محمد خالد/ ملك مظلوم ش 1:  بجهة ،( تاالنترن دون) عمومية

 وتوزيع بيع عن 69873 برقم 20190724 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ضيف حسين حسين -  78

 فارس السيد محمد/ المؤجر القديمه المنشيه شارع 6 رقم بالعقار محل:  بجهة ، االسماك

 ادوات تجارة عن 69884 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن بكرى محمود احمد -  79

 محمد احمد محمد/  المؤجر    المعمل عرب الصائم شارع 1:  بجهة ، منزلية

 المالبس تجارة عن 69768 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد السيد اسراء -  80

 السيد زيد السيدابو/  المؤجر   الوسطانى شميس ش 15 رقم عقار:  بجهة ، الجاهزة

 و مقاوالت عن 69831 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمود ادم محمود -  81

 صابر عبده دعاء/  المؤجر   العمدة - العقلى صالح ش 6:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات

 حالقة صالون عن 69848 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان احمد فتحى امل -  82

 عبدالحميد احمد عبدالستار/  المؤجر   اكتوبر 24 شارع 15 رقم العقار:  بجهة ،



 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

 عن 69861 برقم 20190721 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالنبى عبدالرحمن حسن عبدالرحمن -  83

/  المؤجر   الخطاب بن عمر مدينة عبدالعليم ش من ماهر ش 1 رقم محل:  بجهة ، الساخنة و الباردة المشروبات لتقديم كافية

 احمد ابراهيم

 مخزن عن 59240 برقم 20190721 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم احمد ثروت محمد -  84

 على حنفى احمد/  المؤجر   القديمة الصناعية المنطقة 6 رقم الحديد السكة ش:  بجهة ، الثقيلة المعدات لتاجير

 مخزن عن 59240 برقم 20190721 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم احمد ثروت محمد -  85

 حسن محمد امين/  المؤجر   نسيم صاللح ش الصفوة ابراج 18 برج ب 19 رقم محل:  بجهة ، الثقيلة المعدات لتاجير

 عن 69894 برقم 20190728 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطا محمد مصطفى حسين احمد -  86

 محمد مصطفى حسين/  المؤجر   بورتوفيق منى ش 4 رقم العقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 مخبز عن 69846 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى زكى مسلم محمد -  87

 مصطفى عبدالرحمن ناصر/ المؤجر الحسينى امين شارع 1:  بجهة ، افرنجى

 و مالبس عن 69745 برقم 20190701 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حسين قرنى محمد -  88

 السيد جالل و ابراهيم الدين عالء/  المؤجرين   يوليو 23 شارع 407 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، منزلية و رياضية ادوات

 قطع مخزن عن 46879 برقم 20190703 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد صالح هانى -  89

 محمود محمد صالح/  المؤجر   المسلمانى شارع 1 رقم بالعقار محل:  بجهة ، موتوسيكالت و دراجات غيار

 قطع مخزن عن 46879 برقم 20190703 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد صالح هانى -  90

 المسلمانى شارع 1:  بجهة ، موتوسيكالت و دراجات غيار

 كوافير عن 69778 برقم 20190708 فى قيد ، 500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمد ابراهيم رافت -  91

 والدة/  الموجر   كبريت:  بجهة ، حريمى

 مالبس عن 69794 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد عبدالفتاح امال -  92

 محمود على عادل/  المؤجر   زغلول سعد ش 22 رقم العقار:  بجهة ، جاهزة

 تجارة عن 69815 برقم 20190711 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفة جمعة محمد جمال -  93

 طه عبدالعزيز عاطف/  المؤجر   رشدى حسين شارع 26 رقم بالعقار محل:  بجهة ، سفن مخلفات

 صيانة عن 69817 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالعال منصور اسالم -  94

 سهام محمد/  المؤجر   الطريق يمين االمن قوات امام اهالى اكتوبر 24 ش 12 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، تكييف و تبريد

 عباس الدين

 عماله توريد عن 69829 برقم 20190715 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه احمد على محمود -  95

 رضوان المبدى عبد فكرية/  المؤجر النيل عطفة ش 53 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالداخل

 مالبس عن 69851 برقم 20190717 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسن ابو ابراهيم محمد محمد -  96

 حافظ نعيم عماد/  المؤجر  عارف عبدالسالم ش 13 رقم بالعقار 3 رقم محل:  بجهة ، جاهزة

 لتجارة مكتب عن 69897 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود توفيق سيد مجدى -  97

 محمود محمد/  المؤجر   الغريب ش 5 رقم اربالعق شقة:  بجهة ،( االنترنت دون) العمومية توريدات و البلى رمان و المعدات

 عبدهللا

 و مقاوالت عن 69891 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد عامر محمد -  98

 العرب كفر الجديد الغورى ش:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 و مكتبة عن 69754 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين كامل محمد -  99

 الطالب ملك   سالمة اوالد منشية عامر ش 32:  بجهة ، مستندات تصوير



 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

 ادوات عن 69916 برقم 20190731 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم السيد احمد محمد -  100

 محمد ابراهيم فاطمه/ المؤجرة العمدة قرية:  بجهة ، صحية

 ورشة عن 69767 برقم 20190704 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد محمد خضرة -  101

 احمد احمد محمد/  المؤجر الصحراوى االسماعيلية السويس طريق الصناعية المنطقة:  بجهة ، خراطة

 ادوات عن 69874 برقم 20190724 فى قيد ، 7000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان محمد عيد ايمان -  102

 احمد حسن جمال/ المؤجر العابدين زين ش 3 رقم بالعقار محل:  بجهة ، كهربائية

 ، مالبس عن 69877 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود ثابت احمد -  103

 اليمين ابو محمد عماد/  المؤجر   الوليد بن خالد شارع 24 رقم بالعقار محل:  بجهة

 ، بقاله عن 69871 برقم 20190722 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال حسن حسين نجاه -  104

 عبدالقادر خلف/المؤجر عقده كفر عبدالقادر حاره هاني بن شارع 5 رقم بالعقار محل:  بجهة

 ، مكتبة عن 69881 برقم 20190724 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان قاسم حسان محمد -  105

 ابراهيم احمد سيدة/ المؤجر   المالحة حافظ محمد ش 27 رقم بالعقار محل:  بجهة

 تجهيز و بيع عن 69890 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا ابراهيم نبيل احمد -  106

 رباح حامد طه/  ملك  اهالى النور مدينة 124:  بجهة ، بحرية ماكوالت تسوية و

 مكتب عن 69833 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك محمود السيد حسين -  107

 محمود السيد/ المؤجر 2 اسالم الدين صالح ش ب 79 رقم بالعقار شقة:  بجهة ، سباكة ادوات توريد

 بقالة عن 69748 برقم 20190701 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البنا عبدالقوى رجب ايمان -  108

 المنعم عبد الدين صالح/  المؤجر النور ش 2 رقم بالعقار محل:  بجهة ، تموينية

 كوافير عن 69914 برقم 20190731 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد احمد سماح -  109

 زيدان محمود/المؤجر 2 السالم االيوبي الدين صالح شارع 152 رقم بالعقار محل:  بجهة ، حريمي

 تجارة عن 69753 برقم 20190702 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى على مصطفى محمد -  110

 النيل ش ا 105:  بجهة ، صحية ادوات

 مزرعة عن 69764 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل دسوقى خميس سمير -  111

 عبدالاله محمد احمد/  المؤجر   الحسن ابو شارع:  بجهة ، دواجن

 عطارة عن 69787 برقم 20190708 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد حسن عبدالناصر فردوس -  112

 احمد محمد محمود/  المؤجر   البطراوى بشارع محل:  بجهة ،

 توريدات عن 69788 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى عزوز محمود هيثم -  113

 جمعة اسماء/  المؤجرة فيصل الملك ش 5 رقم حوض 522 رقم بالعقار 1 رقم شقة:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية مقاوالت و

 السيد

 و سفر عن 69796 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على فراج غريب احمد -  114

 الشانزلزية برج الداخلى بالمول علوى الثالث بالدور الجيش ش 330 رقم بالعقار محل:  بجهة ، لموزين خدمات و بالداخل رحالت

 دردير مصطفى نصر/  المؤجر 14 رقم

 69882 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد النبى حسب سيد ايمان/ د صيدلية -  115

 سليم حمادة ملك   الجديد الغورى ش من ياسر ش 16:  بجهة ، صيدلية عن

 عن 69893 برقم 20190728 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعود ابو حسن عبدالمنعم محمد -  116

 المالحة النتجة االسرة و المهنى التدريب جمعية بسور رقم محل:  بجهة ، كهربائية ادوات



 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

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  الفاكهة و الخضار لتصدير الخليفة) محمد السيد صالح خليفة -  117

/ المؤجر   المفارق كبريت مسجد بجوار ارضى دور شقة:  بجهة ، فواكة و خضراوات تصدير عن 69836 برقم 20190716

 احمد خاطر محمد

 عن 69908 برقم 20190730 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوش احمد احمد مصطفى احمد -  118

 منير جورج/  المؤجر بورتوفيق كريم محمد ش 3 رقم بالعقار شقة:  بجهة ، بحرية توريدات مكتب

 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  للتوريدات العبادي)رشوان عبادي ابراهيم محمد -  119

 الجناين الشلوفه:  بجهة ، 0المصانع ومستلزمات المنزليه االجهزه مكونات وتوريد( االنترنت دون)عموميه توريدات عن 69910

 مبارك احمد اسماء/المؤجر

 عن 69751 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى السيد عبدالعاطى احمد -  120

 والده/  المؤجر الجيش بشارع شقة:  بجهة ، عمومية مقاوالت و نقل مكتب

 قطع عن 69771 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن عبدالكريم شريف -  121

 جودة جادالرب عادل/  المؤجر   الصناعية بالمنطقة محل:  بجهة ، السيارات غيار

 تجارة عن 69774 برقم 20190707 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد توفيق ابوالوفا على -  122

 توفيق ابوالوفا/ المؤجر التحرير شارع 17 رقم بالعقار 3 رقم محل:  بجهة ، والخضار الفاكهة

 مشغل عن 69812 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عليوه محمد ايهاب -  123

 حسن محمد هبه/  المؤجرة   العرب ك الجديد الغورى ش 6 رقم بالعقار محل:  بجهة ، ترزى

 مكتب عن 69828 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم لبيب ابراهيم احمد -  124

 زينب/المؤجره هاشم السيد جباليه االسماعيليه شارع لطفي شارع 2 رقم بالعقار شقه:  بجهة ،( االنترنت دون)عموميه توريدات

 جمعه

 مطعم عن 69820 برقم 20190714 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد عبدالمجيد سهير -  125

 عبدالعزيز عبدهللا محمد/  المؤجر  الكويت حى عبدهللا حارة ممدوح ش:  بجهة ، فالفل و فول

 عن 69758 برقم 20190703 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا النبوى احمد حمدى نهى -  126

 ملك القلزم تل من صادق حسن شارع 19:  بجهة ، بتروليه وخدمات بحريه واشغال( االنترنت دون) عموميه وتوريدات مقاوالت

 هاشم السيد عبدهللا ناديه

 معرض عن 69744 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج السيد محمد ناصر -  127

 يونس عبدالحميد وفاء/ المؤجره  الخطاب بن عمر بشارع محل:  بجهة ، سيراميك

 ورشة عن 69766 برقم 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبلاير دانيال فوزى رومانى -  128

 السمكية الثروة لتنمية العامة الهيئة/  المؤجر  االتكة ميناء:  بجهة ، خراطة

 مقاوالت عن 69772 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محارب ابوزيد محمد حسانى -  129

 الحافظ محمد وفاء/  المؤجرة شعراوى هدى ش 50 رقم بالعقار شقة:  بجهة ، محاجر استغالل و

 لتربية حظيرة عن 69777 برقم 20190708 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حزين عادل هند -  130

 حزين محمد/  المؤجر   الدبور شارع سيال ابو:  بجهة ، المواشى حلب و

 مكتب عن 69800 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد مسعد السيد محمد -  131

 مسعد السيد غريب/المؤجر صدقي شارع من خليل شارع 4:  بجهة ، جمركي تخليص

 عن 69825 برقم 20190714 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رسالن محمود ابراهيم ايمن -  132

 سالم محمد المؤجر   القديم عبده احمد كفر سالمة صالح ش 5 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات



 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

 مطعم عن 69856 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز احمد السيد وائل -  133

 موسى محمد هشام/  المؤجر الزعفرانة السويس طريق 106 الكيلو السخنة العين زيزورت السرينا بمنتجع محل:  بجهة ، مشويات

 توريدات عن 69830 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده محمد محمود مصطفي -  134

 محمود محمد منال/المؤجر سيناء شارع 3 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، صناعيه وخدمات( االنترنت دون)عموميه

 ، فطاطرى عن 69844 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على محمد على -  135

 حسن دردير فاضل/ المؤجر   هاشم السيد جبالية الترعة بشارع محل:  بجهة

 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  عبدهللا ابو بقالة) احمد عبدهللا محمد شربات -  136

 ابو سابقا الحجاج الزراعى االسماعيلية السويس طريق الترعة شرق شارع 129 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بقالة عن 69867

 احمدعبدهللا/  المؤجر   عارف

 سفر مكتب عن 69878 برقم 20190724 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين احمد عادل عالءالدين -  137

 عادل طارق ملك   1 رقم برج الصفوة ابراج 302 رقم شقة:  بجهة ، بالداخل رحالت و

 و تسالى عن 69898 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم امدح محمد امانى -  138

 عبدالنبى محمد امانى/  المؤجر   2 السالم عبدالناصر جمال ش ا 5 رقم بالعقار محل:  بجهة ، حلويات مستلزمات

 كماليات عن 69843 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد جودة محمد رقية -  139

 خليل متولى عادل/  ملك 1 السالم طالب ابى بن على شارع 363 ق103 ح:  بجهة ، زيوت تغير و سيارات

 قطاعى عالفة عن 69746 برقم 20190701 فى قيد ، 500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور السيد محمد فاتن -  140

 عطية عبدالستار/  المؤجر  شندورة قرية الجمعية بجوار القنال ش:  بجهة ،

 توريدات عن 69889 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى احمد محمد دينا -  141

 عطا موسى محمد احمد/ المؤجر  جنيفة الحديد السكة بجوار 5 ع:  بجهة ، تجارية توكيالت و( االنترنت دون) عمومية

 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  والجرانيت للرخام الخالد)  ابوزيد عبدهللا سليمان خالد -  142

 الطالب ملك القديمه الصناعيه المنطقه 3 نمره الغربى الشلوفه حوض:  بجهة ، وتوريده رخام تقطيع ورشه عن 69762 برقم

 عن 69773 برقم 20190707 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحميد محمود كامل محمود -  143

 عرابى احمد منشية االشراف شارع:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات و مقاوالت

 صالون عن 69779 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مصطفى جمعة مصطفى -  144

 محمود السيد احمد/  المؤجر   الكويت حى كمال ش:  بجهة ، حالقة

 ادوات بيع عن 69816 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد احمد على -  145

 احمد حامد خليل محمد/  ملك   المالحة حافظ محمد شارع 9 ع المكرمة مكه برج 5 رقم محل:  بجهة ، سباكة و صحية

 نقل عن 69824 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللبودى عبدالعزيز سعيد صالح -  146

 ابراهيم عبدالفتاح/ المؤجر    الدين صالح من المنوفية ش 39 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، بالسيارات

 بيع عن 69866 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر عبدالفتاح مصطفى عايدة -  147

 ابراهيم محمود عبدالعظيم/ المؤجر 2 السالم 3 قطعة 58 حوض:  بجهة ، البان منتجات

 كافية عن 69855 برقم 20190718 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم ابوسريع ابراهيم محمد -  148

 نعمة/  المؤجرة   القلزم تل شارع من متفرع عباس ابو ح 1 رقم بالعقار محل:  بجهة ، الباردة و الساخنة المشروبات لتقديم

 عبدالظاهر

 مطعم عن 69869 برقم 20190722 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا علي عبدالحميد -  149

 الطاهر محمد عصام/المؤجر العربيه الشركه تعاونيات 35 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، اواي تيك



 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

 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   المصطفى مؤسسة) صديق عبدالرازق نادر مصطفى -  150

/  المؤجر الدين صالح شارع 87 رقم بالعقار محل:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات و العدد تجارة عن 69896 برقم

 عبدالعزيز احمد

 عن 69879 برقم 20190724 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلم محمود حامد الدين حسام -  151

 عبدالمعين محمود جمال ملك الحصرى شارع 10:  بجهة ، اعمالها وجميع خياطه وماكينات خردوات

 بقاله محل عن 49648 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد سالم ضاحي اشرف -  152

 عبدالنبي ناجي انتصار/المؤجر العقار شارع 9 عماره 5 رقم محل:  بجهة ، جمله

 بقاله محل عن 49648 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد سالم ضاحي اشرف -  153

 على دردير محمد ملك المواساه جمعية:  بجهة ، جمله

 عن 69904 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا عبدالعال عبدالرحيم حامد -  154

 على احمد محمد/ المؤجر اغلطابيه شارع 1 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، افرنجى مخبز

 مكتب عن 69911 برقم 20190731 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عبدالعال حامد ايهاب -  155

/ المؤجر المغربى تقسيم النيل شارع 106 رقم بالعقار 15 رقم شقه:  بجهة ، بترولية وخدمات( االنترنت دون) عموميه توريدات

 على عبدالحافظ محمد

 عالفة عن 69757 برقم 20190703 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منقريوس رميس حليم حربى -  156

 عطيه رمزى منال/ ملك   القطار محطة بجوار جينيفة:  بجهة ، زراعية ادوات و حيوانية

 تجارة عن 69780 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مصطفى جمعة والء -  157

 محمود الضبع سيد/  المؤجر    الكويت حى من عبدالجاود بشارع محل:  بجهة ، خضار

 تجارة عن 69808 برقم 20190710 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان محمد طه عبدهللا باسم -  158

 اسماعيل على اشرف/ المؤجر يكن عدلى شارع 6 رقم بالعقار 13 رقم محل:  بجهة ،( االنترنت دون) كمبيوتر اجهزة

 تخليص عن 69789 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد منصور ابراهيم محمود -  159

 سالم احمد السيد/  المؤجر   الجديد عبده احمد كفر الحديد السكة ش 155 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، جمركى

 عن 69834 برقم 20190716 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد همام االمين احمد محمد -  160

 المؤجر 1 السالم الشافعى االمام شارع أ 2312 االرضى بالدور مكتب:  بجهة ، بالداخل عماله وتوريد وتفريغ شحن مكتب

 عثمان مصطفى

 مقاوالت عن 69841 برقم 20190716 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد عبدالحميد السيد -  161

 والده المؤجر الجديد عبده احمد كفر  161 شارع 132 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، االنترنت دون عموميه وتوريدات

 صيدلية عن 69868 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم احمد محمد اميمة -  162

 حسن احمد/  المؤجر ناصر شارع 1 رقم العقار فى 1 رقم محل:  بجهة ،

 مكتب عن 69858 برقم 20190718 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دكرونى دردير احمد يوسف -  163

 والدة/  المؤجر  المعمل عرب الباب فتح شارع 8 رقم بالعقار محل:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات و رحالت و سفر

 عن 69903 برقم 20190730 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار ابراهيم السيد حلمى محمد -  164

 ثروت عبدالخالق شارع 53 رقم بالعقار محل:  بجهة ، مطابخ معرض

 سوبر عن 69913 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهني خلف بدوي خلف -  165

 2 السالم عبدالناصر جمال شارع ا 65:  بجهة ، ماركت

 سوبر عن 69913 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهني خلف بدوي خلف -  166

 امبابه المشروع شارع من الفيروز مدرسه شارع 23:  بجهة ، ماركت



 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

 عن 69790 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد حسين احمد ايمن -  167

 هللا جاد احمد محمود/  المؤجر  االمن قوات امام ناصر ش 217 رقم بالعقار محل:  بجهة ، السيارات كماليات و لكسسوارات

 عن 69809 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زرزور النجار هللا عوض عماد -  168

 النجار هللا عوض/ المؤجر النجار كفر الوكيل مصطفى شارع 8 رقم بالعقار االرضى بالدور مكتب:  بجهة ، توري

 عن 69840 برقم 20190716 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد عبدالحميد محمد -  169

 السيد محمد المؤجر الجديد عبده احمد كفر 161 شارع 33 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، االنترنت دون العموميه والتوريدات المقاوالت

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   بالسيارات للنقل العادل مؤسسة) محمود عبدالجيد عادل محمد -  170

 القديم عبده احمد كفر الدين صالح شارع11 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، بالسيارات نقل مكتب عن 69859 برقم 20190718

 عبدالجيد عادل/المؤجر

 كافية عن 69875 برقم 20190724 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدرداوى محمود يحيى تقوى -  171

 مصطفى على مصطفى/  المؤجر   العمومية السوق ش 5 رقم بالعقار:  بجهة ، الساخنه و الباردة المشروبات لتقديم

 ادوات عن 69888 برقم 20190725 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صالح عبدالفتاح كريمة -  172

 غريب زكى غريب محمد/  المؤجر   االحمر البحر تعاونيات ش 36 رقم عقار 36 رقم محل:  بجهة ، منزلية

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20190708 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  اعالف مصنع  ،  شركة   وشريكه اسماعيل عثمان عادل احمد -  1

 حمدى احمد الشهيد نفق غرب -298 برقم المقيدة 445 الصحفيين ارض:  بجهة ، اعالف مصنع عن ، 69786 برقم

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  خردوات وتجارة بازار  ،  شركة   وشريكه زايد الدين جمال شريف محمد -  2

 حمدى احمد الشهيد نفق انتظار ساحة:  بجهة ، خردوات وتجارة بازار عن ، 69761 برقم 20190704

 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  الدوجن وبيع انتاج مزرعة  ،  شركة   وشريكه عبدهللا السيد فكرى عبدهللا ممدوح -  3

 احمد الشهيد نفق غرب-97 ورقم 96 رقم الصحفيين ارض:  بجهة ، الدوجن وبيع انتاج مزرعة عن ، 69799 برقم 20190710

 حمدى

 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  الدواجن وبيع انتاج مزرعة  ،  شركة   وشريكه الشناوى احمد محمد احمد -  4

 الشهيد نفق غرب-127 ورقم 126 رقم الصحفيين ارض:  بجهة ، الدواجن وبيع انتاج مزرعة عن ، 69798 برقم 20190710

 حمدى احمد

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس(  االنترنت  دون)عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت  ،  شركة   وشركاه سليم ياسر -  5

 المالحه المنوره المدينه شارع:  بجهة ،( االنترنت  دون)عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت عن ، 69769 برقم 20190707

 و غذائية وجبات تجهيز و اعداد و( االنترنت دون) عمومية توريدات مكتب  ،  شركة   شريكها و مصطفى عبده محمد رشا -  6

 و( االنترنت دون) عمومية توريدات مكتب عن ، 69806 برقم 20190710 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس   توريدها

 المالحة المنورة المدينة ش من 10 شارع 6 رقم عقار:  بجهة ، توريدها و غذائية وجبات تجهيز و اعداد

   مالها ،رأس   الصيدليات مستلزمات و التجميل مستحضرات تجارة  ،  شركة   شريكة و عبدالفتاح ابراهيم محمد عبدهللا -  7

 حارة:  بجهة ، الصيدليات مستلزمات و التجميل مستحضرات تجارة عن ، 69784 برقم 20190708 فى ،قيدت 100000.000

 1 رقم محل 73 رقم ماهر ش من متفرع عايد



 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

   مالها ،رأس(   االنترنت دون) عمومية توريدات و مقاوالت  ،  شركة   شريكتها و عبدهللا حسن عصام نهير -  8

 بالعقار محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات و مقاوالت عن ، 69811 برقم 20190711 فى ،قيدت 250000.000

 الزراير فريد فرج شارع 21 رقم

 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  الدواجن وبيع انتاج مزرعة  ،  شركة   وشريكة كسبر منصور محمد وصفى -  9

 غرب - 645/152 ورقم 644/151 رقم الصحفيين ارض:  بجهة ، الدواجن وبيع انتاج مزرعة عن ، 69785 برقم 20190708

 حمدى احمد الشهيد نفق

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  ومأكوالت فطاطرى  ،  شركة   وشريكه عبدالبارى احمد منصور مصطفى -  10

 عرفات سما بعمارة بعض على مفتوحين 2،  1 رقمى محليين:  بجهة ، ومأكوالت فطاطرى عن ، 69756 برقم 20190703

 شاذلى محمود وائل/ المؤجر عرفات بحى

 120000.000   مالها ،رأس(  االنترنت دون) عمومية توريدات و مقاوالت  ،  شركة   شريكتها و ديب ابراهيم رانيا -  11

 5 رقم شقة الكابنون 347:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات و مقاوالت عن ، 69792 برقم 20190709 فى ،قيدت

 120000.000   مالها ،رأس(  االنترنت دون) عمومية توريدات و مقاوالت  ،  شركة   شريكتها و ديب ابراهيم رانيا -  12

 6 رقم شقة الكابنون 347:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات و مقاوالت عن ، 69792 برقم 20190709 فى ،قيدت

 و بانواعها الغذائية المواد  تعبئة و تصنيع و العاملين نقل متعهدة و الرحالت  ،  شركة   شريكية و ابراهيم محمود خالد -  13

   مالها ،رأس   السوست و مفروشات و اقمشة و الجاهزة المنسوجات و اخشاب و السولتيب و المضلع الكرتون تصنيع

 الغذائية المواد  تعبئة و تصنيع و العاملين نقل متعهدة و الرحالت عن ، 69857 برقم 20190718 فى ،قيدت 50000.000

 قطعة:  بجهة ، السوست و مفروشات و اقمشة و الجاهزة المنسوجات و اخشاب و السولتيب و المضلع الكرتون تصنيع و بانواعها

(H19 )السويس خليج شمال عتاقة امتداد و 

 عن ، 69818 برقم 20190714 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس   سيارات تاجير  ،  شركة   شريكة و محمد جابر -  14

 يكن عدلى شارع 15:  بجهة ، سيارات تاجير

 20190718 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس   البن لبيع منفذ و شوب كافى  ،  شركة   شريكة و عيد محمد احمد -  15

 شعراوى هدى شارع المجتمع تنمية 1 عمارة 2 رقم محل:  بجهة ، البن لبيع منفذ و شوب كافى عن ، 69853 برقم

   مالها ،رأس(   االنترنت دون) العمومية التوريدات  ،  شركة(    التوريدات و للتجارة الحافظ) شريكة و حافظ محمد احمد -  16

 الجيش شارع 452:  بجهة ،(  االنترنت دون) العمومية التوريدات عن ، 69803 برقم 20190710 فى ،قيدت 1000000.000

 2 رقم شقة

   مالها ،رأس(  االنترنت دون) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت  ،  شركة   وشريكه الدين جمال محمد محمد ضياء -  17

 290:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت عن ، 69837 برقم 20190716 فى ،قيدت 250000.000

 الدرس حوض-وقاص ابى بن سعد شارع

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   68378:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هاشم حمدا  امين محمد ندا   - 1

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   50230:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحيم عبد حافظ محمد احمد   - 2

 عنه لالستغناء شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   66834:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بصرى عبدالباسط محمد ياسين   - 3

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   62263:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى مصطفى غانم راجيه   - 4

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 تم   20190701 تاريخ وفى ،   67736:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم رسالن ابراهيم صابر ابراهيم   - 5

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   51561:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد عطوه العزيز عبد محمد   - 6

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   51489:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على هاشم على صالح   - 7

 التجاره العتزاه شطب

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   68187:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنا يوسف فوزى وائل   - 8

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   61642:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالستار عبدالفتاح ثابت نادية   - 9

 التجاره العتزالها شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   50824:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منقريوس سمير كريستين   - 10

 التجارة العتزاله شطب

 تم   20190703 تاريخ وفى ،   28454:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عبدالحميد أحمد الستار عبد   - 11

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   49597:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحميد عثمان محمد غاده   - 12

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   46084:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عشري محمد محمد محمد دولت   - 13

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   64511:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدالعظيم محمد وائل   - 14

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   54993:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد ابراهيم اسماعيل احمد   - 15

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 تاريخ وفى ،   50690:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(  والرحالت للسفر الطاووس) على عبدالمحسن خميس/  تعديل   - 16

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو تم   20190704

 شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   50690:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل على عبدالمحسن خميس   - 17

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   56725:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هارون شنوده معوض عايده   - 18

 التجارة العتزالها شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   45340:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحيم احمد علي عالء   - 19

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   59623:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد الكريم جاد محمد   - 20

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  لسجلا شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   55689:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحاته محمد سيد ايمن   - 21

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   62671:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كيالنى محمد خالد احمد   - 22

 التجارة العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   57077:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن المهدى محمد زينب   - 23

 التجارة العتزالها شطب

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   57077:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العموميه للتوريدات المهدى/تعديل   - 24

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   67786:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العوامى احمد تمام احمد وحيد   - 25

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   64967:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمالك واصف شحاته واصف   - 26

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   47175:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد احمد عبدالستار صابرين   - 27

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   49464:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد عبدالفتاح محمد صابر   - 28

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   57414:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دهب احمد محمود علي عبدالعظيم   - 29

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   54366:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالشهيد عبدالمسيح كامل ماهر   - 30

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   64836:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدالمنعم حسن دمحم   - 31

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   64096:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالكريم عبدالمعطى نعمه   - 32

 التجارة العتزالها شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   69283:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زيد ابو محمود الدين نصر   - 33

 التجارة العتزاله شطب
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 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
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 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
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،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  61575 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ساويرس خليل فيكتور مجدي -  23

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  69130 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كمالى فرغل كامل عاطف -  24

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  69130 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كمالى فرغل كامل عاطف -  25

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير
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  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190711

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  62808 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  تمام ابراهيم محمد اسامه -  27

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  66839 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح المولى جاد لملوم غريب -  28

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  60789 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحيم سعد حسن سعد -  29

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  60663 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيدهم يوسف صموئيل سامى -  30

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  26190 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد على محمد -  31

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  26190 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خيال على حمدم على محمد -  32

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  60267 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد ابراهيم احمد ابراهيم -  33

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  65768 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود مصطفى حسن مصطفى -  34

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  56325 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمر حامد مصطفى محمد -  35

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  57953 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد نادى هانى -  36

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  69812 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود عليوه محمد ايهاب -  37

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  64066 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن الشاذلى محمد عصام -  38

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  69721 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبدالاله فضل اميره -  39

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  53394 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان عبدالمالك نجيب شنوده -  40

  جنيه  5000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  68095 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا احمد عبدالعزيز محمد بسام -  41

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  69810 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد حسن حفنى حسن -  42

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  66194 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدالعزيز على محمد -  43

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  65656 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوبكر على محمد احمد -  44

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  46540 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عطيه محمود -  45

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  55287 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيد محمد فؤاد محمد -  46

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  64066 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن الشاذلى محمد عصام -  47

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  38729 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم حسن حسني رجب -  48

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  55417 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال احمد السيد شيماء -  49

  جنيه  2500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  68033 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهربيطى على سعيد امهش -  50

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  28608 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد احمد مصطفي -  51

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  65706 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف على عبدالنبى محمد -  52

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  69301 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رشوان سعيد بدوى احمد -  53

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  67307 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد احمد حمدان سمير محمد -  54

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  64710 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد عبدالوهاب ياسمين -  55

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

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  67120 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشنيكى محمد احمد محمد ابراهيم -  56

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

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  67567 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رضوان صابر رضوان صابر -  57

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 69751    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى السيد عبدالعاطى احمد -  1

  والده/  المؤجر الجيش بشارع شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 69744    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج السيد محمد ناصر -  2

  يونس عبدالحميد وفاء/ المؤجره  الخطاب بن عمر بشارع محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 50230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم حافظ محمد احمد -  3

 السيد منصور عصام المؤجر الهاويس المياه وابور شارع 54/ب الكائن االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 69749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عيد محمد احمد -  4

  اسماعيل عبدالمولى محمد/  المؤجر   يكن عدلى ش 47 رقم بالعقار 6رقم محل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 69752    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق محمد سمير سعودى -  5

 محمد شارد محمد سعد/ ملك الكويت حى عرفة على ش 39 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 69748    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا عبدالقوى رجب ايمان -  6

  المنعم عبد الدين صالح/  المؤجر النور ش 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 69745    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسين قرنى محمد -  7

  السيد جالل و ابراهيم الدين عالء/  المؤجرين   يوليو 23 شارع 407 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 64620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا ضيف محمد صالح محمد -  8

 عبدهللا سالمه روحيه/المؤجر التاسع الدور العزيز عبد بن عمر شارع من رضوان احمد شارع 15 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 69747    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالغنى السيد احمد -  9

  الملقب محمد اشرف/  المؤجر   الباسل شارع 75 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 69750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد سالم ضاحى اسالم -  10

  يوسف عبدالرحمن/  المؤجر   الرحمة ماركت سوبر بجوار عامر قرية شارع 5 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 69746    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور السيد محمد فاتن -  11

  عطية عبدالستار/  المؤجر  شندورة قرية الجمعية بجوار القنال ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 48030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمود محمد رفعت -  12

 الطالب/ملك 1 السالم ا 1310 رقم قطعه عبدالعزيز احمد البطل شارع ،:   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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 69753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على مصطفى محمد -  13

  النيل ش ا 105 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 58121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد حسين محى -  14

 ابراهيم علي عبدالاله/المؤجر الدريسه مساكن امام الحديد السكه شارع القديمه الصناعيه المنطقه ا 416 رقم قطعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 69754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين كامل محمد -  15

  الطالب ملك   سالمة اوالد منشية عامر ش 32 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 60353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم باسم -  16

 السخنه العين منطقه 1 السخنه فيو بماونتن الجريفات مركز ،

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 69760    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى محمد محمد احمد اسماء -  17

  الحكيم عبد الحميد عبد/  المؤجر   1 السالم رياض محمود ش 100 الدرس حوض ب23 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 69651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم سيد يس -  18

 ابراهيم سيد ابراهيم/المؤجر زرب الدين صالح شارع من كرم زقاق 4 رقم بالعقار مكتب ،

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 59671    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد عبدالمنعم محمد -  19

 حسن محمد وايمان حسن محمد فرج ملك عرابى احمد من االشرف شارع 14  ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 69759    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالقادر محمد كريم -  20

 حسن حسام/ المؤجر العمدة بقرية محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 69755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم باسم -  21

 السخنه العين منطقة 1السخنه فيو بماونتن الجريفات مركز ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 46879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد صالح هانى -  22

  محمود محمد صالح/  المؤجر   المسلمانى شارع 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 صفو،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 46879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد صالح هانى -  23

  المسلمانى شارع 1 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 60353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم باسم -  24

  السخنه العين منطقه 1 السخنه فيو بماونتن الجريفات مركز ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 69757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منقريوس رميس حليم حربى -  25

 عطيه رمزى منال/ ملك   القطار محطة بجوار جينيفة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 46879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد صالح هاني -  26

 محمود محمد صالح/المؤجر المسلماني شارع 1 رقم بالعقار محل/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 69758    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا النبوى احمد حمدى نهى -  27

 هاشم السيد عبدهللا ناديه ملك القلزم تل من صادق حسن شارع 19 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 61911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود عبدالسالم احمد -  28

 يوسف سعيد وائل/المؤجر 2 السالم عبدالناصر جمال شارع ب 274 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 69763    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيشى سليمان عبدهللا احمد -  29

  محمود سعيد على/  المؤجر   زمزم برج الجديدة المالحة تقسيم 3 رقم بالعقار 19 رقم محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 69765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيدى على خضر على ايمان الدكتورة صيدلية -  30

  على خضر على/  المؤجر    1 السالم سينا بن شارع ا1472 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 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 20190704 تاريخ وفي 69767    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمد خضرة -  31

 احمد احمد محمد/  المؤجر الصحراوى االسماعيلية السويس طريق الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير

 20190704 تاريخ وفي 69762    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( والجرانيت للرخام الخالد)  ابوزيد عبدهللا سليمان خالد -  32

 الطالب ملك القديمه الصناعيه المنطقه 3 نمره الغربى الشلوفه حوض ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 49878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى محمود اشرف -  33

 2017/10/30 في 5652 برقم المودع االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 69764    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل دسوقى خميس سمير -  34

 عبدالاله محمد احمد/  المؤجر   الحسن ابو شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 69766    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير دانيال فوزى رومانى -  35

  السمكية الثروة لتنمية العامة الهيئة/  المؤجر  االتكة ميناء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 69773    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمود كامل محمود -  36

  عرابى احمد منشية االشراف شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 64667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم عبدالنظير محمد داليا -  37

  عبدالحكيم خالد/  المؤجر   الجيش ش 354 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 64667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم عبدالنظير محمد داليا -  38

 عبدالنظير محمد اسعد/ المؤجر زرب البرقى شارع 2,4,5 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 69775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد ممدوح -  39

  الطالب ملك    النور مدينة 3 مربع ب17 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 69676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حسن عبدالوهاب محمد -  40

  علي محمد ياسر/المؤجر عبدالهادي شارع 3 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 69774    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد توفيق ابوالوفا على -  41

 توفيق ابوالوفا/ المؤجر التحرير شارع 17 رقم بالعقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 69772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محارب ابوزيد محمد حسانى -  42

  الحافظ محمد وفاء/  المؤجرة شعراوى هدى ش 50 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 64465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى عبدالرحمن عبدالحكيم على -  43

 ابراهيم غريب محمد/المؤجر عرابي احمد شارع من عرابي برج 8 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 69768    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد السيد اسراء -  44

   السيد زيد السيدابو/  المؤجر   الوسطانى شميس ش 15 رقم عقار ،

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 64667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم عبدالنظير محمد داليا -  45

  عبدالكيم خالد/المؤجر الجيش شارع 354 قم العقار/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 69770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم احمد محمد احمد -  46

  2 السالم عبدالناصر شارع 8 رقم بالعقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 69771    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن عبدالكريم شريف -  47

 جودة جادالرب عادل/  المؤجر   الصناعية بالمنطقة محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 69782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالرحيم غريب نصر -  48

  مهران محمد مهران/  المؤجر     الزراير مهران ح 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير



 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

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 69787    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد حسن عبدالناصر فردوس -  49

  احمد محمد محمود/  المؤجر   البطراوى بشارع محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 69777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حزين عادل هند -  50

  حزين محمد/  المؤجر   الدبور شارع سيال ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 63869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد على محمد كريم -  51

 عبدالعاطى جبريل المؤجر الكويت حى رباح بن بالل مسجد امام رضوان احمد شارع 2 رقم بالعقار 3 رقم محل ، :  الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 69783    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد رشود السيد رضا -  52

 حسين محمود احمد/  المؤجر   2 السالم الشريف القدس ش ا172 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 69781    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم حسن سمر -  53

  الكريدى سعد/  المؤجر   الجديد عبده احمد كفر 164 ش 7 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 60237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليان احمد مخلوف ناديه -  54

 النعيمي محمود يوسف محمد/ملك الكويت حي الصفا شارع 105 عماره/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 69780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى جمعة والء -  55

  محمود الضبع سيد/  المؤجر    الكويت حى من عبدالجاود بشارع محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 69776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سعد عصام ابراهيم -  56

  والده/  المؤجر   كامل مصطفى ش من متفرع خليل ش 4 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 69778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد ابراهيم رافت -  57

  والدة/  الموجر   كبريت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 60237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليان احمد مخلوف نادية -  58

  النعيمى محمود يوسف محمد/  ملك   الكويت حى الصفا ش 105 ع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 60237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليان احمد مخلوف نادية -  59

 السيد احمد سيد المؤجر لمروربا  والقرعانى متولى شارع 11 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 69779    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى جمعة مصطفى -  60

 محمود السيد احمد/  المؤجر   الكويت حى كمال ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 63615    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العال عبد محجوب ندا -  61

 حسن نصره/المؤجره الجديد عبده احمد كفر 164 شارع 65 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 69793    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود حسين رحاب -  62

  محمد منصور احمد/  المؤجر  الهاويس بترعة عشرى شارع 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 69791    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن حسين عبدالعال محمد -  63

 عبدالعال حسين/ المؤجر الصحراوى االسماعيليه طريق العمدة مدخل بجوار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 69794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد عبدالفتاح امال -  64

  محمود على عادل/  المؤجر   زغلول سعد ش 22 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 69790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد حسين احمد ايمن -  65

 هللا جاد احمد محمود/  المؤجر  االمن قوات امام ناصر ش 217 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 69788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى عزوز محمود هيثم -  66

  السيد جمعة اسماء/  المؤجرة فيصل الملك ش 5 رقم حوض 522 رقم بالعقار 1 رقم شقة ،:   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 20190709 تاريخ وفي 69797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمد على زيد ابو -  67

  ابراهيم محمود ادهم/  المؤجر   العابدين زين ش 4 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 69789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور ابراهيم محمود -  68

  سالم احمد السيد/  المؤجر   الجديد عبده احمد كفر الحديد السكة ش 155 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 69796    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فراج غريب احمد -  69

 نصر/  المؤجر 14 رقم الشانزلزية برج الداخلى بالمول علوى الثالث بالدور الجيش ش 330 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

  دردير مصطفى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 69804    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالجليل سيد محمد -  70

  خليل محمد حسن سيد/  المؤجر   2 السالم الطبى المركز ش 17 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 69807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بحر ابوبكر هدى -  71

 بكر ابو كريمه المؤجر 2 السالم 32 حوض عبدالناصر جمال شارع ب 152 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 69802    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل تادرس وليم امير -  72

  شحاتة سيد عباد ايمن/  المؤجر   البحر شارع 22 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 69808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان محمد طه عبدهللا باسم -  73

 اسماعيل على اشرف/ المؤجر يكن عدلى شارع 6 رقم بالعقار 13 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 69809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرزور النجار هللا عوض عماد -  74

 النجار هللا عوض/ المؤجر النجار كفر الوكيل مصطفى شارع 8 رقم بالعقار االرضى بالدور مكتب ،:   الـتأشير وصف

 عنوانال تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سليم صقر)سليم مصطفى رشاد حازم -  75

 رئيسى محل الى الفرع تحويل ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سليم صقر)سليم مصطفى رشاد حازم -  76

 الطالب ملك السويس خليج شمال 32 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سليم صقر)سليم مصطفى رشاد حازم -  77

 تال اعمال حاضنه ملك تال بطريق االعمال حاضنه ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سليم صقر)سليم مصطفى رشاد حازم -  78

 رئيسى محل الى الفرع تحويل ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سليم صقر)سليم مصطفى رشاد حازم -  79

 الطالب ملك السويس خليج شمال 32 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 67805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سليم صقر)سليم مصطفى رشاد حازم -  80

 تال اعمال حاضنه ملك تال بطريق االعمال حاضنه ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 66194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز على محمد -  81

 توفيق كمال محسن/ المؤجر 89 حوض 31 رقم قطعه 1 السالم لالسمدة النصر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 66194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز على محمد -  82

 مصطفى عبداللطيف محمد/ المؤجر المالحه المروة شارع 9 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 69801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالحليم يوسف عبدالحليم -  83

 مول ميجا السخنه بورتو التجارى بالمركز 19 رقم محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 69801    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالحليم يوسف عبدالحليم -  84

 24 شقه الثانى الدور العربيه الدول جامعه شارع 34 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 69805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادالرب احمد عبدالفتاح عادل -  85

  خليل محمد على شاذلى/  المؤجر  العرب كفر عويضة ش 2 رقم عقار بعض على مفتوحين 5,6 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 69800    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مسعد السيد محمد -  86

 مسعد السيد غريب/المؤجر صدقي شارع من خليل شارع 4 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 65481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبداللطيف مصطفى منى -  87

 محمد احمد مصطفي/المؤجر المنوره المدينه ششارع من متفرع ماهر شارع 11 رقم بالعقار 302 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 66194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز على محمد -  88

  توفيق كمال محسن/المؤجر 89 حوض 31 رقم قطعه 1السالم لالسمده النصر شارع/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 69810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن حفنى حسن -  89

 محمد صبحى/  المؤجر   عرابى احمد منشية االشراف ش 7 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 69817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالعال منصور اسالم -  90

  عباس الدين سهام محمد/  المؤجر   الطريق يمين االمن قوات امام اهالى اكتوبر 24 ش 12 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 69816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد احمد على -  91

  احمد حامد خليل محمد/  ملك   المالحة حافظ محمد شارع 9 ع المكرمة مكه برج 5 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 69812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عليوه محمد بايها -  92

  حسن محمد هبه/  المؤجرة   العرب ك الجديد الغورى ش 6 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 69815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة جمعة محمد جمال -  93

  طه عبدالعزيز عاطف/  المؤجر   رشدى حسين شارع 26 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 61575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد ساويرس مؤسسة -  94

  المالحه الرياضيه المدينه شارع 33 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 61575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد ساويرس مؤسسة -  95

 المالحه الرياضيه المدينه شارع 33/االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 61575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ساويرس خليل فيكتور مجدي -  96

  المالحه الرياضيه المدينه شارع 33 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 61575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ساويرس خليل فيكتور مجدي -  97

 المالحه الرياضيه المدينه شارع 33/االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 69813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توركى على عبدالموجود توركى -  98

  عبدالبارى عبدالحميد عالء/  المؤجر   صدقى ش من الكاشف حارة 24 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 69814    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن عويس مصطفى -  99

  عبدالنبى احمد/  المؤجر   مكة بشارع محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 69820    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبدالمجيد سهير -  100

  عبدالعزيز عبدهللا محمد/  المؤجر  الكويت حى عبدهللا حارة ممدوح ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 69777    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حزين عادل هند -  101

 الرب جاد هللا عطا جبريل/المؤجر الربور شارع سيال ابو ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 47643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد الشاذلي محمد -  102

 الشاذلي احمد/المؤجر 1 السالم الصديق بكر ابو شارع من خلدون بن شارع 1554 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 42260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مبارك عبدربه ايهاب -  103

 السيد عبدالمطلب هديه/المؤجره الزهراء مساكن 22 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 61788    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد عبدالمبدى محمد سلمى -  104

  عبدالغني فاطمة/المؤجره الصفوه ابراج نسيم صالح شارع الكوثر برج 2 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 69824    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبودى عبدالعزيز سعيد صالح -  105

  ابراهيم عبدالفتاح/ المؤجر    دينال صالح من المنوفية ش 39 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 69821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمود محمود -  106

   المنورة المدينة ش من متفرع عبود شارع 2 رقم بالعقار االرضى بالدور بعض على مفتوحين 1,2 ارقام محلين ،:   الـتأشير

  جادالكريم احمد نعمات/  المؤجرة

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 69825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن محمود ابراهيم ايمن -  107

  سالم محمد المؤجر   القديم عبده احمد كفر سالمة صالح ش 5 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 60557    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض فهمى رزق فهمى -  108

 حبيب جورجيوس زكري/المؤجر البراجيلي الهواري شارع 13 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 69819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبر السيد سميرة -  109

  احمد السيد امين اشرف/  ملك الرياضى ش 9 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 69823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى بيومى محمد هيثم -  110

  مصيلجى حلمى نادية/  المؤجرة   الغربى البر عارف ابو بشارع محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 69822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك سمعان يعقوب حنا -  111

 امين محمد ابارهيم ورثة/  المؤجر   زرب الوليد بن ش 4 رقم بالعقار بعض على مفتوحين 1,2 رقم محلين ،:   الـتأشير وصف

  هالل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 21165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان صابر خيرى -  112

  الطالب/ ملك الجديده شل مساكن خلف/ اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 21165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان رضوان صابر خيرى -  113

 الطالب ملك   الجديدة شل مساكن خلف ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 21165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان رضوان صابر خيرى -  114

  الطالب ملك الجديدة شل مساكن خلف رضوان احمد شارع الكويت حى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 69831    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمود ادم محمود -  115

  صابر عبده دعاء/  المؤجر   العمدة - العقلى صالح ش 6 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 64856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العطار محمد عبدهللا ابراهيم هدير -  116

 عبدالحميد حمدي/المؤجر 2السالم مصر بنك خلف دريم بمول 43 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 69830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمود مصطفي -  117

 محمود محمد منال/المؤجر سيناء شارع 3 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 59852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شابون عبدالمنعم احمد عبدالمنعم -  118

  2السالم المعز شارع 25 ق 167 رقم حوض ،:   الـتأشير وصف



 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 20190715 تاريخ يوف 59852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شابون عبدالمنعم احمد عبدالمنعم -  119

 2017/11/1 في 5715 برقم المودع/االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 69826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد خلف احمد صالح -  120

 سيد عماري ماهر/المؤجر علي ابراهيم شارع 6 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 69829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه احمد على محمود -  121

  رضوان المبدى عبد فكرية/  المؤجر النيل عطفة ش 53 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 69827    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين كمال عبدالحميد حسين مصطفي -  122

 والده/المؤجر فراج محمد شارع 37 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 69828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم لبيب ابراهيم احمد -  123

 جمعه زينب/المؤجره هاشم السيد جباليه االسماعيليه شارع لطفي شارع 2 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 69833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمود السيد حسين -  124

  محمود السيد/ المؤجر 2 اسالم الدين صالح ش ب 79 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 69832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالهادى نبيل ايمن -  125

 فكرى محمود ملك الجيش وشارع عرابى احمد شارع من  الجميعى ح 6 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 69834    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد همام االمين احمد محمد -  126

  عثمان مصطفى المؤجر 1 السالم الشافعى االمام شارع أ 2312 االرضى بالدور مكتب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  نوانالع تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 69842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد حسين محمد -  127

  االنصارى بسوق الداخلى باالطار د 166 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 69845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد سيد االمير -  128

 محمد عبدالفتاح/المؤجر باشا عثمان شارع 3 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 69836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الفاكهة و الخضار لتصدير الخليفة) محمد السيد صالح خليفة -  129

  احمد خاطر محمد/ المؤجر   المفارق كبريت مسجد بجوار ارضى دور شقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190716

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 69844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد على -  130

  حسن دردير فاضل/ المؤجر   هاشم السيد جبالية الترعة بشارع محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 69835    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم علي عبدالاله محمد -  131

 علي علي امين/المؤجر عبده محمد الشيخ شارع 52 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 69840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عبدالحميد محمد -  132

 السيد محمد المؤجر الجديد عبده احمد كفر 161 شارع 33 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 69843    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد جودة محمد رقية -  133

  خليل متولى عادل/  ملك 1 السالم طالب ابى بن على شارع 363 ق103 ح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 69838    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد السيد نعمه -  134

 فؤاد حسن اوالد/ملك سالمه اوالد منشيه عبدالمنعم شارع 3 رقم محل الهويس عماره 68 ،:   الـتأشير

 ، العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 69839    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صدقة محمد عبدالعظيم فتحى نجالء -  135

  ابراهيم فريد/  المؤجر  عثمان ابو الجامع سكة شارع محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 55560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم محمد العارف شرين -  136

  عبدالرحيم محمد علي منصور/ملك البرج شارع 4 و يوليو 23 شارع 399 رقم عقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 69841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عبدالحميد السيد -  137

 والده المؤجر الجديد عبده احمد كفر  161 شارع 132 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 69846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى زكى مسلم محمد -  138

 مصطفى عبدالرحمن ناصر/ المؤجر الحسينى امين شارع 1 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 69850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين صالح اسماء -  139

  الدين نور زكى وائل/ المؤجر 2 السالم التعويضات ش 306 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 66194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز على محمد -  140

 توفيق كمال محسن/الكؤجر 89 حوض 31 قطعه 1 السالم لالسمده النصر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 66194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز على محمد -  141

 2017/7/10 في 3669 برقم المودع/االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 69849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حكيم بشرى مجدى مريهام -  142

  نجيب الرومانى/  المؤجر   عقدة على من متفرع 55 ش 8 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 69851    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو ابراهيم محمد محمد -  143

  حافظ نعيم عماد/  المؤجر  عارف عبدالسالم ش 13 رقم بالعقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 64066    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الشاذلى محمد عصام -  144

 احمد محمد محمود/المؤجر بورتوفيق 3 رقم عقار ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 52754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف محمد محمود العليم عبد محمود -  145

 حسن محمد وممدوح  حسن محمد ونبيل محمد حسن المؤجر شعراوى هدى وتقاطع بكرى شارع 7 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف، 

 غريبب وشريف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 69848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد فتحى امل -  146

  عبدالحميد احمد عبدالستار/  المؤجر   اكتوبر 24 شارع 15 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 69847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد يوسف عمرو -  147

  عبدالرحيم محمد خالد/ ملك مظلوم ش 1 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 63714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عوض عبدالمجيد محمد -  148

 عبدالعزيز جابر احمد/  المؤجر  1 السالم عبدالعزيز بن عمر شارع 69 حوض 61 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 53130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه احمد مدمح ايمن -  149

  والورش االسواق لمشروع التابع النموذجي المثلث بسوق ب عنبر 5 رقم محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 69852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنتر العجمى -احمد عجمى فتحى وليد -  150

 عبدالكريم نوال/ المؤجرة عرابى احمد شارع 7 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 62314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا على ابوالنجا السيد -  151

 بكر ابو ماجد/  المؤجر   1 السالم فيصل الملك شارع 112 رقم بالعقار بعض على مفتوحين 1/2/3/4 ارقام محالت ،:   الـتأشير

 الصديق

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 52754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف محمد محمود عبدالعليم محمود -  152

 وممدوح محمد وعبدهللا محمد ونبيل محمد حسن  المؤجرين شعراوى هدى وتقاطع بكرى شارع 7 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

  محمد وشريف محمد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 62314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا على ابوالنجا السيد -  153

 عفيفى محمد عبدالمنعم ملك 2 السالم اكتوبر 6 شارع أ57 رقم بالعقار محل/الى تعدل ،:   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

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 69854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود سالم سعد ايهاب -  154

  عبدالعزيز طارق/  المؤجر يكن عدلى شارع 54 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 62314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا على ابوالنجا السيد -  155

 ماجد/  المؤجر   1 السالم فيصل الملك شارع 112 رقم بالعقار بعض على مفتوحين 1/2/3/4 ارقام محالت/  تعديل ،:   الـتأشير

 الصديق بكر ابو

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ فيو 69855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابوسريع ابراهيم محمد -  156

  عبدالظاهر نعمة/  المؤجرة   القلزم تل شارع من متفرع عباس ابو ح 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 68095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا احمد عبدالعزيز محمد بسام -  157

 عبدالعزيز محمد/المؤجر الزهور برج اكتوبر 24 تقسيم 1 رقم قطعه ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 69859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بالسيارات للنقل العادل مؤسسة) محمود عبدالجيد عادل محمد -  158

 عادل/المؤجر القديم عبده احمد كفر الدين صالح شارع11 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190718

 عبدالجيد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 69858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دكرونى دردير احمد يوسف -  159

  والدة/  المؤجر  المعمل عرب الباب فتح شارع 8 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 69856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز احمد السيد وائل -  160

  موسى محمد هشام/  المؤجر الزعفرانة السويس طريق 106 الكيلو السخنة العين زيزورت السرينا بمنتجع محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 69863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمضى على محمد سمير هبه -  161

 احمد رضا/  المؤجر  المفارق كبريت ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 69865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسن يوسف شيماء -  162

  احمد سليم محمد سيد/  ملك   ثروت دالخالقعب شارع من يكن عدلى شارع 77 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 69864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل عبدالباسط ابراهيم -  163

 السويس خليج شمال عتاقة توسعات منطقة 151/477 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 66637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان هللا ضيف بهيج نشات -  164

 احمد مصطفي العزيز عبد/المؤجر البرج شارع 7 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 69868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم احمد محمد اميمة -  165

  حسن احمد/  المؤجر ناصر شارع 1 رقم العقار فى 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 59240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم احمد ثروت محمد -  166

  حنفي احمد/المؤجر الصناعيه المنطقه 16 رقم الحديد السكه شلرع/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 69867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عبدهللا ابو بقالة) احمد عبدهللا محمد شربات -  167

 ابو سابقا الحجاج الزراعى االسماعيلية السويس طريق الترعة شرق شارع 129 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

  احمدعبدهللا/  المؤجر   عارف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 59240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم احمد ثروت محمد -  168

  على حنفى احمد/  المؤجر   القديمة الصناعية المنطقة 6 رقم الحديد السكة ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 59240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم داحم ثروت محمد -  169

  حسن محمد امين/  المؤجر   نسيم صاللح ش الصفوة ابراج 18 برج ب 19 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 47837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم صالح جوده صالح -  170

 يوسف مجدى المؤجر الجديد عبده احمد كفر ناصر شارع 1 رقم بالعقار محل ،:   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 20190721 تاريخ وفي 69860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برسوم حرز حكيم عوض -  171

 عبدالسالم الدين صالح عمرو/  المؤجر   القديمة االلبان قرية حمدان غريب شارع 13 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 69861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى عبدالرحمن حسن عبدالرحمن -  172

  احمد ابراهيم/  المؤجر   الخطاب بن عمر مدينة عبدالعليم ش من ماهر ش 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 69866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر عبدالفتاح مصطفى عايدة -  173

  ابراهيم محمود عبدالعظيم/ المؤجر 2 السالم 3 قطعة 58 حوض ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 66775    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبل  عبدالحميد سالم فوقيه -  174

 عسران امين عبدالناصر جمال/المؤجر الكويت حي عبدالعال امين منشيه هاشم شارع 44 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 69869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا علي عبدالحميد -  175

 الطاهر محمد عصام/المؤجر العربيه الشركه تعاونيات 35 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 69871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال حسن حسين نجاه -  176

 عبدالقادر خلف/المؤجر عقده كفر عبدالقادر حاره هاني بن شارع 5 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 69870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل عبدالحفيظ عبدالرحمن ناديه -  177

 عبداللطيف احمد اشرف/المؤجر النيل شارع من متفرع موسي ابراهيم شارع 47 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 69872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرقي عبدالسالم محمود محمد نهال -  178

 عبدالسالم محمود عبدالسالم/المؤجر عبده محمد الشيخ شارع 1 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 69846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى زكى مسلم محمد -  179

  الخضر شارع 6 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 69846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى زكى مسلم محمد -  180

 الخضر شارع 6 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 69881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان قاسم حسان محمد -  181

  ابراهيم احمد سيدة/ المؤجر   المالحة حافظ محمد ش 27 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  لعنوانا تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 69883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر احمد عبدالظاهر مرفت -  182

  على محمود محمود/  المؤجر المعمل عرب المغفرة مسجد شارع 1 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 68902    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد ضوى محمد احمد -  183

 عبدالمجيد محمد احمد/ المؤجرة العمدة قرية 70 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 69874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد عيد ايمان -  184

  احمد حسن جمال/ المؤجر العابدين زين ش 3 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 69875    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدرداوى محمود يحيى تقوى -  185

  مصطفى على مصطفى/  المؤجر   العمومية السوق ش 5 رقم بالعقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 69876    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدهللا على مصطفى على مصطفى -  186

  احمد سيد ريتار/  المؤجرة   النمسا التحرير ش 76 رقم بالعقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 69873    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ضيف حسين حسين -  187

 فارس السيد محمد/ المؤجر القديمه المنشيه شارع 6 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 69880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك سرجيوس هرنى مرثا -  188

  ربيع احمد محمد/ المؤجر  االقصر ش 302 ،:   الـتأشير وصف



 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 20190724 تاريخ وفي 69877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود ثابت احمد -  189

  اليمين ابو محمد عماد/  المؤجر   الوليد بن خالد شارع 24 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 61546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد تميم سعد محمد -  190

  1 السالم الخدمات شارع 123/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 69882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد النبى حسب سيد ايمان/ د صيدلية -  191

  سليم حمادة ملك   الجديد الغورى ش من ياسر ش 16 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 37314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا خلف سعيد محمود احمد -  192

  محمود نادية/ المؤجر   الكويت حى عبدالحميد ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 37314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا خلف سعيد محمود احمد -  193

 الورش مشروع تابع الصحراوى االسماعيليه السويس مصر بطريق الصناعيه المنطقه ب20 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 69879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم محمود حامد الدين حسام -  194

 عبدالمعين محمود جمال ملك الحصرى شارع 10 ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 27115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت المعداوى-المعداوى ابراهيم عرفه -  195

 شوقى احمد شارع 67 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 27115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعداوى ابراهيم عرفه -  196

 شوقى احمد شارع 67 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 27115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت المعداوى -  197

 شوقى احمد شارع 67 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 27115    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للمقاوالت المعداوى -  198

 شوقى احمد شارع 67 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 37314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا خلف سعيد محمود احمد -  199

 محمود ناديه/المؤجر الكويت حي عبدالحميد شارع/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 69886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالسالم عمادالدين -  200

 عبدهللا محمد احمد/ المؤجر حرب طلعت شارع 75 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 69878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين احمد عادل عالءالدين -  201

  عادل طارق ملك   1 رقم برج الصفوة ابراج 302 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 69885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الضوى السيد عزمى محمد -  202

  عبدالرحيم بركات عادل/ ملك  الكويت حى الطويل صابر ش 1 بعض على مفتوحين محلين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 69884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن بكرى محمود احمد -  203

  محمد احمد محمد/  المؤجر    المعمل عرب الصائم شارع 1 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 61546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد تميم سعد محمد -  204

  1 السالم الخدمات ش 123 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 61546    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد تميم سعد محمد -  205

 محمد السيد السيد/  المؤجر 1 السالم   العزيز عبد بن عمر ش 558 رقم بالعقار 1 رقم حلم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 69648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاللى امين فؤاد ممدوح -  206

 منف لجمعيه لبتابع السخنه بالعين أ ساندبيتش قؤيه بسور 1 نموزج 10 رقم محل ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 69891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عامر محمد -  207

  العرب كفر الجديد الغورى ش ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 69889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمد دينا -  208

  عطا موسى محمد احمد/ المؤجر  جنيفة الحديد السكة بجوار 5 ع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 69892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حجازى على حنان -  209

 عرابى احمد شارع 12 رقم بالعقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجديده فوزى عماد صيدلية -  210

 غبلاير سمير/المؤجر النيل شارع 54 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 67885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوزى عماد/ الدكتور صيدليه -  211

 محمود عبدالحميد احمد/المؤجر االلبان ماهر وشارع عبدالمنعم غريب شارع 1 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 69887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم على عبدالعزيز احمد -  212

  االرسال محطه بجوار جنيفة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 68254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود محمد على -  213

  عتاقة ش المدينة شباب مركز 26 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 ختاري وفي 69888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح عبدالفتاح كريمة -  214

  غريب زكى غريب محمد/  المؤجر   االحمر البحر تعاونيات ش 36 رقم عقار 36 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 69890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم نبيل احمد -  215

  رباح حامد طه/  ملك  اهالى النور مدينة 124 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190727 تاريخ وفي 69224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد عبدالنبى محمود -  216

 السعود ابو مها/المؤجر ثروت عبدالخالق تقاطع ماهر احمد شارع 40 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 69898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم حامد محمد امانى -  217

  عبدالنبى محمد امانى/  المؤجر   2 السالم عبدالناصر جمال ش ا 5 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 69894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا محمد مصطفى حسين احمد -  218

  محمد مصطفى حسين/  المؤجر   بورتوفيق منى ش 4 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 20190728 تاريخ وفي 69896    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المصطفى مؤسسة) صديق عبدالرازق نادر مصطفى -  219

  عبدالعزيز احمد/  المؤجر الدين صالح شارع 87 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 69897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود توفيق سيد مجدى -  220

  عبدهللا محمود محمد/  المؤجر   الغريب ش 5 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 69895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الفادى) ميخائيل سالمة رفعت فادى -  221

/  المؤجر   عبدالعزيز ارض االلبان الخطاب بن عمر مدينة البلدى الفرن شارع 45 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف، 

  سيد عبداللطيف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 54435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك سامى مالك ميخائيل -  222

 مركز محالت بعض علي مفتوحين 41و40و39و38و37و36 محالت النيل شارع/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  الحي سليم شباب

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 39983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق بطرس -  223

 2018/1/11 في 251 برقم المودع/االخر الرئيسي المحل الغاء



 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

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 69893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو حسن عبدالمنعم محمد -  224

  المالحة النتجة االسرة و المهنى التدريب جمعية بسور رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 69902    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الساعى احمد صابر رامى -  225

   النجار كفر يوسف الشيخ شارع 66 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 49648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد سالم ضاحي اشرف -  226

 عبدالنبي ناجي انتصار/المؤجر العقار شارع 9 عماره 5 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 49648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد سالم ضاحي اشرف -  227

 على دردير محمد ملك المواساه جمعية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 69901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالسالم محمود ايمان -  228

/  المؤجر   1 السالم للبترول التعاونية الجمعية بارض عبدالعزيز بن عمر شارع 6 رقم بالقطعة 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 رياض وليد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 49648    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد سالم ضاحى اشرف -  229

 عبدالنبي ناجي انتصار/المؤجر العقار شارع 9 عماره 5 رقم محل/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 69900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المجد ابو مجدى محمد -  230

  السالم عبد محمود محمد/  المؤجر    عصام ابو شارع 8 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 69906    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل احمد محمد احمد -  231

 الحميد عبد اشرف/  المؤجر  الشرقية الشركة  النيل ش 72 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 69905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى احمد صبحى محمد خالد -  232

  والده/  المؤجر   البراجيلى االسكندرية ش 8 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 69907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد يوسف -  233

  عبدالحليم احمد على ناصر/  المؤجر   رياض ش 12 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 69904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا عبدالعال عبدالرحيم حامد -  234

 على احمد محمد/ المؤجر اغلطابيه شارع 1 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 69903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم السيد حلمى محمد -  235

  ثروت عبدالخالق شارع 53 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 69908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوش احمد احمد مصطفى احمد -  236

  منير جورج/  المؤجر بورتوفيق كريم محمد ش 3 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 69909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منقريوس ساويرس شنودة سمير -  237

  سامى جميل/  المؤجر   جنيفة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 46932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد شابون عبدالمنعم احمد -  238

 مسعود محمد دهب/المؤجر عالم شارع 27 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 69602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيوني عرفه خميس سعيد محمد -  239

 سعيد محمد  عمرو/المؤجر يكن عدلي شارع 10 رقم بالعقار 2 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 69913    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهني خلف بدوي خلف -  240

  2 السالم عبدالناصر جمال شارع ا 65 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 69913    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهني خلف بدوي خلف -  241

 امبابه المشروع شارع من الفيروز مدرسه شارع 23 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 65923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم السيد محمد كامل وائل -  242

 محمد/ المؤجر منصور عدلى مدينة 30 عمارة 16 رقم محل/ بالعنوان الكائن االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 2019/02/05 بتاريخ 724 برقم والمودع سليمان شعبان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 69915    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ذكى على احمد -  243

 على ذكى محمود ملك االلبان الخطاب بن عمر شارع 35 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 55515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل هاشم عبدالعاطى احمد -  244

 متولى محمود غريب محمود ملك تاور سيتى برج ناصر شارع 15 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 69914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد احمد سماح -  245

 زيدان محمود/المؤجر 2 السالم االيوبي الدين صالح شارع 152 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 69911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالعال حامد ايهاب -  246

 على عبدالحافظ محمد/ المؤجر المغربى تقسيم النيل شارع 106 رقم بالعقار 15 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 69912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقي محمد حامد محمد -  247

 عبدهللا سيد/المؤجر الجديد عبده احمد كفر 153 شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 64075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمود الدين كمال اميره -  248

  مصطفي عبدالرحيم نصر عمرو/ملك مصر بنك حاره 13 ،:   الـتأشير وصف

 تم 20190731 تاريخ وفي 69910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( للتوريدات العبادي)رشوان عبادي ابراهيم محمد -  249

 مبارك احمد اسماء/المؤجر الجناين الشلوفه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 69916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد احمد محمد -  250

 محمد ابراهيم فاطمه/ المؤجرة العمدة قرية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 65923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم السيد محمد كامل وائل -  251

 محمد/ المؤجر منصور عدلى مدينة 30 عمارة 16 رقم محل/ بالعنوان الكائن االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 2019/02/05 بتاريخ 724 برقم والمودع سليمان شعبان

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 63820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق محمد احمد سيد -  1

 (االنترنت دون)عموميه وتوريدات ومقاوالت والكافتيريات المطاعم اداره/اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 46879   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد صالح هاني -  2

 موتسيكالت غيار قطع تجاره/اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 69621   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد على فراج -  3

 (سن - رمل-  زلط) البناء مواد وتوريد االنترنت دون عموميه توريدات



 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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 69651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد ابراهيم سيد يس -  4

 طبيه اعشاب توريد/ اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 60215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجد ابو محمد جمال اميره -  5

 (االنترنت دون)عموميه توريدات/اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 49878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى محمود اشرف -  6

 بناء مواد وتوريد عموميه مقاوالت/اضافه:  التأشير

 النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 56012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزت محمد فتحى محمد الهادى محمد وليد -  7

 والشحن النقل اعمال بكافه القيام اللوجيستيه الخدمات كافه وتقديم والتفريغ والجوي البحري البري الشحن/اضافه:  التأشير وصف، 

 البري النقل وسائل واداره واستئجار وتاجير النشاط لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي والحصول للبضابع والبحري البري

 0 واللوائح القوانين احكام مراعاه مع الخطره المواد مخازن عدا فيما والمستودعات المخازن واداره وانشاء والبحري

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 43564   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شعراوي فرج دعاء -  8

 (االنترنت دون)عموميه وتوريدات مقاوالت/اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 67593   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالعزيز فراج احمد -  9

 رياضى صحى نادى/  تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190708 تاريخ وفي 65923   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم السيد محمد كامل وائل -  10

 مكتبيه وادوات غذائيه مواد توريدات مكتب/  تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 69349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلهول موسى بركات احمد -  11

 وجبات وتوريد مطعم/ الى تعدل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 69683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالموجود حمادة ماجدة -  12

 فريش دواجن بيع/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 63615   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العال عبد محجوب ندا -  13

 بقاله/ تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 61052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم محمد -  14

 مصانع مخلفات وجمع عموميه ومقاوالت االنترنت دون عموميه توريدات

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 63193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على قايد عبده مصطفى -  15

 محاجر استغالل/اضافه

،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 63193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمومية للمقاوالت قايد عبده مصطفى -  16

 محاجر استغالل/اضافه:  التأشير وصف

 تاريخ وفي 59962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير لالستيراد الشبراوى(  الشبراوى عبدالمجيد محمد عماد)  -  17

 و( االنترنت دون) عمومية توريدات و بحرية اشغال و بحرية توريدات/  اضافة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190711

 جمركى تخليص و مالحية وكاله

،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 66270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى الرحمن عبد العظيم عبد امل -  18

 مستندات تصوير/اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 69719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف عبدالعزيز سيد -  19

 بالداخل عماله نقل/  اضافة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 61575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتصدير رادلالستي ساويرس مؤسسة -  20

 وخردوات اطفال لعب/تعديل:  التأشير وصف



 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 تم20190711 تاريخ وفي 61575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ساويرس خليل فيكتور مجدي -  21

 وخردوات اطفال لعب/تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 67943   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح السيد حلمى مها -  22

 بتروليه مواد ونقل عموميه مقاوالت/اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 66839   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح المولى جاد لملوم غريب -  23

 (االنترنت دون)عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 68242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل محمد عبدالحميد محمد -  24

 مستندات وتصوير مكتبه/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 60789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم سعد حسن سعد -  25

 (االنترنت دون)عموميه توريدات/اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 59852   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شابون عبدالمنعم احمد عبدالمنعم -  26

 هغذائي مواد توريد/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 69516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيسوى متولى عيسوى السيده -  27

 وسجاد مالبس مغسله/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190716 تاريخ وفي 60267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم احمد ابراهيم -  28

 تجارية وتوكيالت(  6 والمجموعه 36 الفقرة من 19 المجموعه فيماعدا) والتصدير االستيراد عموم/ نشاط اضافة:  التأشير

 (االنترنت ماعدا)عموميه وتوريدات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 66194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز على محمد -  29

 وزالبيه بطاطس بيع:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 53130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه احمد محمد ايمن -  30

 وفاكهه خضار كمسيونجي/تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 55515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل هاشم عبدالعاطى احمد -  31

 بالداخل عماله نقل/ نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 53130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه احمد محمد ايمن -  32

 بالجمله وفاكهه خضار بيع/تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190718 تاريخ وفي 67635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمود مدحت مؤمن -  33

 ومعدات سيارات وصيانه(  االنترنت دون) عموميه توريدات/  تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 55287   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد محمد فؤاد محمد -  34

 جمركي تخليص/اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 58155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رضوان احمد رفاش -  35

 جميع)التصدير/اضافه-                                                                                 االستيراد/حذف:  التأشير

 19 المجموعه فيماعدا ع0م0ج في والواردات الصادرات علي للرقابه العامه الهيئه فيمن عليها المنصوص السلعيه المجموعات

 والوكاله السمسره واعمال(6 المجموعه من 36 والفقره

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 69843   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد جودة محمد رقية -  36

 سيارات كماليات/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 64066   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الشاذلى محمد عصام -  37

 سيارات معرض/اضافه:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 54574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حمزه عصمت راندا -  38

 والمعدات واالالت االجهزه صيانه/اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 69657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمود محمد محمود -  39

 (االنترنت دون)عموميه توريدات/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 اريخت وفي 64140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين الشربينى محمود -  40

 الصوديوم سيلكات الجليز بودره انتاج/اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 25977   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف سعد محمود -  41

 والوكاله السمسره اعمال/اضافه

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 38729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حسن حسني رجب -  42

 مالحيه وخدمات البترول شركات وخدمات عموميه مقاوالت/حذف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 66875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نان راتب جميل جورج -  43

 ومشروبات غذائيه ومواد سريعه وجبات وتجهيز اعداد/تعديل

،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 66570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق السيد محمد عبدالواحد محمد -  44

 الدوجن و المواشى تسمين و مزارع ادارة/  اضافة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 65577   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبارى احمد سمير طارق -  45

 (االنترنت دون) عموميه توريدات/ نشاط اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 34166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد حسين الدندراوى محمد -  46

 المحمول اجهزه وبيع تجاره/تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 69648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاللى امين فؤاد ممدوح -  47

 المنزليه واالدوات البناء ومواد والبويات والحدايد الصحيه ادوات توريد/  تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 67415   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ، محمود محمد عبدالرؤف عبير -  48

 حريمي كوافير/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 55633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسين محمد ياسين -  49

 ومالبس احذيه تجاره/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 55633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسين محمد ياسين -  50

 ومالبس احذيه تجاره/تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 40362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد ابراهيم فؤاد محمد -  51

 سفن واصالحات سفن تكسير/اضافه-                                 عموميه مقاوالت/حذف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 59120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنين امين مسعد نبيل -  52

 بالداخل عمال نقل/ اضافه

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 33340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرسول بدر محمد -  53

 االقمشه تجاره/تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 57843   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر محمد محمد سمير -  54

 مستندات وتصوير مكتبيه ادوات:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 67307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد حمدان سمير محمد -  55

 (االنترنت دون)وتوريدات عموميه مقاوالت/اضافه:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 49648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد سالم ضاحى اشرف -  56

 االستيراد/حذف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 54068   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى رضوان جاد احمد -  57

 مالحيه وخدمات بحريه وخدمات لوجيستيه خدمات/اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 59691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد سليمان على سلوى -  58

 0مطهيه وغير مطهيه غذائيه مواد توريد/اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 50994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا برعى عبدالحميد ايمن -  59

 (االنترنت دون)عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 46932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد شابون عبدالمنعم احمد -  60

 بالجمله غازيه مياه تجاره/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 69509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف ابراهيم جمال ابراهيم -  61

 سجاد ومغسله كلين دراي/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 65388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر نورالدين فاروق حازم -  62

 عموميه توريدات/ نشاط حذف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 67567   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان صابر رضوان صابر -  63

 عموميه مقاوالت/حذف:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 69753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على مصطفى محمد -  1

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 69764   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل دسوقى خميس سمير -  2

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 69778   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد ابراهيم رافت -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 69794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد عبدالفتاح امال -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 66194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالعزيز على محمد -  5

 خاص: التأشير

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 69819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالبر السيد سميرة -  6

 خاص

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 69840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عبدالحميد محمد -  7

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 69851   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو ابراهيم محمد محمد -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 69868   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم احمد محمد اميمة -  9

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 69882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد النبى حسب سيد ايمان/ د صيدلية -  10

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 69898   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم حامد محمد امانى -  11

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190731 تاريخ وفي 69910   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( للتوريدات العبادي)رشوان عبادي ابراهيم محمد -  12

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 69759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدالقادر محمد كريم -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 60237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليان احمد مخلوف نادية -  14

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 69791   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن حسين عبدالعال محمد -  15

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 69801   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالحليم يوسف عبدالحليم -  16

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 69816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد احمد على -  17

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 69843   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد جودة محمد رقية -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 69849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حكيم بشرى مجدى مريهام -  19

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 69871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال حسن حسين نجاه -  20

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 69877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود ثابت احمد -  21

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 69900   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المجد ابو مجدى محمد -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 69906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجمل احمد محمد احمد -  23

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 69754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين كامل محمد -  24

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 69793   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود حسين رحاب -  25

 خاص: التأشير



 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

،  ةالشرك نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 69805   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادالرب احمد عبدالفتاح عادل -  26

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 69822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك سمعان يعقوب حنا -  27

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 69841   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عبدالحميد السيد -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 69846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى زكى مسلم محمد -  29

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 69850   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين صالح اسماء -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 69881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان قاسم حسان محمد -  31

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 69883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر احمد عبدالظاهر مرفت -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 69897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود توفيق سيد مجدى -  33

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 69912   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقي محمد حامد محمد -  34

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 69775   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد ممدوح -  35

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 69779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى جمعة مصطفى -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 69810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن حفنى حسن -  37

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 69817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالعال منصور اسالم -  38

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 69823   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى بيومى محمد هيثم -  39

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 69858   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دكرونى دردير احمد يوسف -  40

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 69864   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل عبدالباسط ابراهيم -  41

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 69872   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرقي عبدالسالم محمود محمد نهال -  42

 خاص: التأشير وصف، 

 تم20190728 تاريخ وفي 69896   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المصطفى مؤسسة) صديق عبدالرازق نادر مصطفى -  43

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 69901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالسالم محمود ايمان -  44

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 69905   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى احمد صبحى محمد خالد -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 69914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد احمد سماح -  46

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 69746   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور السيد محمد فاتن -  47

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 69755   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم باسم -  48

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 46879   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد صالح هانى -  49

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 69774   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد توفيق ابوالوفا على -  50

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 69772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محارب ابوزيد محمد حسانى -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 69812   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عليوه محمد ايهاب -  52

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 69815   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة جمعة محمد جمال -  53

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 69830   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمود مصطفي -  54

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 69859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بالسيارات للنقل العادل مؤسسة) محمود عبدالجيد عادل محمد -  55

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 69873   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ضيف حسين حسين -  56

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 69880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك سرجيوس هرنى مرثا -  57

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 69887   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غانم على عبدالعزيز احمد -  58

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 69776   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سعد عصام ابراهيم -  59

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 69821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمود محمود -  60

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 69844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد على -  61

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 69869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا علي عبدالحميد -  62

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 37314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا خلف سعيد محمود احمد -  63

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 69908   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوش احمد احمد مصطفى احمد -  64

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 69750   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد سالم ضاحى اسالم -  65

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 69766   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير دانيال فوزى رومانى -  66

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 69773   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد محمود كامل محمود -  67

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 64667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم عبدالنظير محمد داليا -  68

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 69800   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مسعد السيد محمد -  69

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 21165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان رضوان صابر خيرى -  70

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 69856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز احمد السيد وائل -  71

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 69863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحمضى على محمد سمير هبه -  72

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 69865   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حسن يوسف شيماء -  73

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 69895   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الفادى) ميخائيل سالمة رفعت فادى -  74

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 69911   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالعال حامد ايهاب -  75

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 69747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالغنى السيد احمد -  76

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 69760   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى محمد محمد احمد اسماء -  77

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 69831   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمود ادم محمود -  78

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 69838   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد السيد نعمه -  79

 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 تم20190716 تاريخ وفي 69839   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صدقة محمد عبدالعظيم فتحى نجالء -  80

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 69874   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد عيد ايمان -  81

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 69875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدرداوى محمود يحيى تقوى -  82

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 69888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح عبدالفتاح كريمة -  83

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 69890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابراهيم نبيل احمد -  84

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 69744   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج السيد محمد ناصر -  85

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 69770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم احمد محمد احمد -  86

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 69771   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن عبدالكريم شريف -  87

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 69782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالرحيم غريب نصر -  88

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 69813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توركى على عبدالموجود توركى -  89

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 69814   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن عويس مصطفى -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 69828   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم لبيب ابراهيم احمد -  91

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 69860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برسوم حرز حكيم عوض -  92

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 69861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى عبدالرحمن حسن عبدالرحمن -  93

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 ريختا وفي 69886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدالسالم عمادالدين -  94

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 69748   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البنا عبدالقوى رجب ايمان -  95

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 69767   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمد خضرة -  96

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 69781   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم حسن سمر -  97

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 69788   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى عزوز محمود هيثم -  98

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 69808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان محمد طه عبدهللا باسم -  99

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 69826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد خلف احمد صالح -  100

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 69836   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الفاكهة و الخضار لتصدير الخليفة) محمد السيد صالح خليفة -  101

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 69847   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد يوسف عمرو -  102

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 69866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر عبدالفتاح مصطفى عايدة -  103

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 69892   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن حجازى على حنان -  104

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 49648   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد سالم ضاحي اشرف -  105

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 69907   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد يوسف -  106

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 69752   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق محمد سمير سعودى -  107

 خاص: التأشير وصف

 ، الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 69763   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيشى سليمان عبدهللا احمد -  108

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 69787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد حسن عبدالناصر فردوس -  109

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 69777   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حزين عادل هند -  110

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 69802   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل تادرس وليم امير -  111

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 69820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبدالمجيد سهير -  112

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 69852   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنتر العجمى -احمد عجمى فتحى وليد -  113

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 69854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمود سالم سعد ايهاب -  114

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190721 تاريخ وفي 69867   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عبدهللا ابو بقالة) احمد عبدهللا محمد شربات -  115

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع



 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 تم20190721 تاريخ وفي 59240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم احمد ثروت محمد -  116

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 69909   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منقريوس ساويرس شنودة سمير -  117

 خاص: التأشير وصف

 تم20190704 تاريخ وفي 69762   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( والجرانيت للرخام الخالد)  ابوزيد عبدهللا سليمان خالد -  118

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 69780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى جمعة والء -  119

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 69790   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد حسين احمد ايمن -  120

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 69809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زرزور النجار هللا عوض عماد -  121

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 69824   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللبودى عبدالعزيز سعيد صالح -  122

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 69835   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم علي عبدالاله محمد -  123

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 69848   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد فتحى امل -  124

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 69879   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم محمود حامد الدين حسام -  125

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 69902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الساعى احمد صابر رامى -  126

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 69903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ابراهيم السيد حلمى محمد -  127

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 69757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منقريوس رميس حليم حربى -  128

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 69825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن محمود ابراهيم ايمن -  129

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 60353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم باسم -  130

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 69855   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم ابوسريع ابراهيم محمد -  131

 خاص: التأشير وصف

 نوع عديلت تم20190722 تاريخ وفي 69870   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجليل عبدالحفيظ عبدالرحمن ناديه -  132

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 69876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدهللا على مصطفى على مصطفى -  133

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 69894   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطا محمد مصطفى حسين احمد -  134

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 69916   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد احمد محمد -  135

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 69751   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى السيد عبدالعاطى احمد -  136

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 69758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا النبوى احمد حمدى نهى -  137

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 69789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور ابراهيم محمود -  138

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 69796   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فراج غريب احمد -  139

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 69804   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالجليل سيد محمد -  140

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 69833   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمود السيد حسين -  141

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 52754   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف محمد محمود عبدالعليم محمود -  142

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 69878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين احمد عادل عالءالدين -  143

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 69885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الضوى السيد عزمى محمد -  144

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 69891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عامر محمد -  145

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 69913   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهني خلف بدوي خلف -  146

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 69745   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسين قرنى محمد -  147

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 69768   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد السيد اسراء -  148

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 69783   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد رشود السيد رضا -  149

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 69829   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه احمد على محمود -  150

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 69842   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد حسين محمد -  151

 خاص: التأشير



 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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 69845   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد سيد االمير -  152

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 69889   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد محمد دينا -  153

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 69904   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا عبدالعال عبدالرحيم حامد -  154

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 69749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عيد محمد احمد -  155

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190704 تاريخ وفي 69765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيدى على خضر على ايمان الدكتورة صيدلية -  156

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 69797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو محمد على زيد ابو -  157

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 69807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بحر ابوبكر هدى -  158

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 69827   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين كمال عبدالحميد حسين مصطفي -  159

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 69832   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالهادى نبيل ايمن -  160

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 69834   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد همام االمين احمد محمد -  161

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 69884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن بكرى محمود احمد -  162

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 61546   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد تميم سعد محمد -  163

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 69893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو حسن عبدالمنعم محمد -  164

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 69915   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ذكى على احمد -  165

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 TECHNO انجنرينج تكنو: الى 67765 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190702:  تاريخ فى  ،  -  1

ENGINEERING GROUP   

   العموميه والتوريدات للمقاوالت اليسر: الى 69621 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190703:  تاريخ فى  ،  -  2

   الكهربائيه االجهزه لصيانه المهندس: الى 69243 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190703:  تاريخ فى  ،  -  3

   المحمديه االنوار: الى 69651 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190703:  تاريخ فى  ،  -  4

 والتوريدات الصحيه لالدوات مكه: الى 55701 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190703:  تاريخ فى  ،  -  5

   العموميه

   ميرامو: الى 60215 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190704:  تاريخ فى  ،  -  6

 العموميه والتوريدات للمقاوالت الدعاء: الى 43564 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  7

   الجمركي والتخليص

   شفاء: الى 67593 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  8

   والرحالت للسفر المناهرى: الى 41158 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190708:  تاريخ فى  ،  -  9

   الغاء: الى 63615 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ فى  ،  -  10

   الهلهول: الى 69349 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ فى  ،  -  11

   سيرفيس اوميجا: الى 61052 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ فى  ،  -  12

   ستار: الى 69719 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  13

   لوجيستيك انكور: الى 59962 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  14

   الغفران مكتبه: الى 66270 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  15

   ساويرس خليل فيكتور مجدي: الى 61575 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  16

   صنف 5000: الى 61575 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  17

   E.G.trade تريد0جي0اي: الى 66839 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190714:  تاريخ فى  ،  -  18

   والتجاره للمقاوالت المصريه: الى 60789 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190714:  تاريخ فى  ،  -  19

   وسجاد مالبس كلين دراي: الى 69516 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190715:  تاريخ فى  ،  -  20

   سكريت بيوتي: الى 64856 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190715:  تاريخ فى  ،  -  21

 والتوريدات العموميه للمقاوالت الكفيل: الى 60267 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190716:  تاريخ فى  ،  -  22

   العموميه

   Egy Trade تريد واى جى اى: الى 66839 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  23

   بطاطس اند زالبيا: الى 66194 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  24



 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

 سيرفيسز كونستركشن جلوبال: الى 67433 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  25

Global Construction Services   

 المواد لتجارة حازم ابو مؤسسة: الى 69810 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  26

   الغذائية

   الجمركي للتخليص الهدف مؤسسه: الى 69800 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  27

   والتوريدات للمقاوالت الحازم مؤسسه: الى 62240 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  28

   النعيمى: الى 60237 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  29

 وصيانه العموميه للتوريدات المؤمن: الى 67635 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  30

   والمعدات السيارات

   هالعمومي للتوريدات الصديق: الى 69657 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  31

   البدر مخبز: الى 69846 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  32

   والرحالت للسفر الفارس: الى 68902 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  33

   المصطفي خردوات: الى 28608 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  34

   العموميه للتوريدات الرجب مؤسسه: الى 38729 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  35

   فودز الضحى: الى 68965 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  36

   بنات دلع: الى 67415 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  37

   بالسيارات للنقل الملك: الى 69301 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  38

 والخدمات العموميه للمقاوالت االقصر: الى 65706 برقم المقيدة ركةالش اسم بتعديل التأشير تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  39

   البحريه والخدمات البتروليه

   العموميه للمقاوالت رتاج: الى 69773 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  40

   والمالبس لالحذيه شبيكه: الى 55633 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  41

   والمالبس لالحذيه شبيكه: الى 55633 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  42

 والتوريدات النقل لخدمات اماك: الى 49648 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  43

   والتصدير

   XPORTبورت اكس: الى 69366 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  44

   العموميه للتوريدات السعد: الى 69781 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  45

 والتوريدات للمقاوالت الجاد مؤسسه: الى 54068 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729 : تاريخ فى  ،  -  46

   0والمالحيه اللوجيستيه والخدمات العموميه

   والتويدات للمقاوالت الحمزه مؤسسه: الى 50994 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  47

   الغازيه المياه لتجاره مكه مؤسسه: الى 46932 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  48

   حمزة محمد درويش مصطفى همس: الى 69529 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  49



 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

   المنسي كيان: الى 65993 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  50

 االجهزة لتجارة الفاروق مؤسسة: الى 65388 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  51

   الكهربائية

 THE UNITED للتوريدات المتحده: الى 67567 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  52

FOR SUPPLY   

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190704 تاريخ وفى ،   50355:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكتها النجار محمد عطيه عديله   - 1

 للوفاه الشركه حل  السجل شطب/محو

 تم   20190707 تاريخ وفى ،   65926:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  السيد اسالم وشريكه السيد رضا محمد   - 2

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل شطب/محو



 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

 تم   20190707 تاريخ وفى ،   65926:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  مسعود اشرف وشريكه جمال احمد   - 3

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل شطب/محو

 تم   20190707 تاريخ وفى ،   65926:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  رضا محمد وشريكة عامر السيد اسالم   - 4

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل شطب/محو

   20190707 تاريخ وفى ،   65926:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  السيد رضا محمد وشريكه محمد مسعود اشرف   - 5

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل شطب/محو تم

 تم   20190707 تاريخ وفى ،   49521:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه حامد يوسف برشاوى شعبان   - 6

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   53482:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه على محمد  محمود عماد   - 7

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل

 تم   20190715 تاريخ وفى ،   46954:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته عبدالسميع ابراهيم خليل قاسم   - 8

 نهائيا تصفيتها تمام و الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   20190722 تاريخ وفى ،   57413:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  المليجى عصام وشريكه الوليد بن خالد   - 9

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل  السجل شطب/محو

 تم   20190722 تاريخ وفى ،   39513:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  خليل احمد صابر وشريكه خليل احمد السيد   - 10

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه لحل شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190722 تاريخ وفى ،   39513:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته خليل احمد السيد شركه   - 11

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه لحل شطب  السجل شطب/محو

 حل  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   42939:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه بشير فايز   - 12

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه

 تاريخ وفى ،   68745:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  هاشم محمد وشريكه فرج محمد فرج عبدالرحمن   - 13

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه لحل شطب  السجل شطب/محو تم   20190724

 تم   20190728 تاريخ وفى ،   38363:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه سليمان على احمد عاشور   - 14

 نهائيا تصفيتها تمام و الشركة حل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   40251:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شركاه و عبدالعزيز محمد عادل   - 15

 نهائيا تصفيتها تمام و الشركة حل  السجل

 تم   20190730 تاريخ وفى ،   40251:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكته و عبدالعزيز محمد عادل   - 16

 نهائيا تصفيتها تمام و ةالشرك حل  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20190704،   تاريخ وفي 68672، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية( جروب عبدالاله)  وشركاه عبدالاله محمد سيد -  1

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



 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

،  المال رأس تعديل تم 20190709،   تاريخ وفي 59281، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه هالل مجدى محمد -  2

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

،  المال رأس تعديل تم 20190710،   تاريخ وفي 16041، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه دردير محمد سليمان -  3

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

،  المال رأس تعديل تم 20190710،   تاريخ وفي 16041، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه على دردير محمد -  4

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

،  المال رأس تعديل تم 20190710،   تاريخ وفي 16041، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه على دردير محمد -  5

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

،  المال رأس تعديل تم 20190710،   تاريخ وفي 16041، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه  على دردير  محمد -  6

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

،  المال رأس تعديل تم 20190710،   تاريخ وفي 16041، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه دردير محمد سليمان -  7

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

،  المال رأس تعديل تم 20190710،   تاريخ وفي 16041، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه دردير محمد سليمان -  8

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

،  المال رأس تعديل تم 20190710،   تاريخ وفي 16041، برقم قيدها سبق ،  بسيطة صيةتو وشركاه على دردير محمد -  9

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

،  المال رأس تعديل تم 20190710،   تاريخ وفي 16041، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه على دردير محمد -  10

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

،  المال رأس تعديل تم 20190710،   تاريخ وفي 16041، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه  على دردير  محمد -  11

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

،  المال رأس تعديل تم 20190710،   تاريخ وفي 16041، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه دردير محمد سليمان -  12

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

 رأس تعديل تم 20190711،   تاريخ وفي 69725، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها محمد حامد ابراهيم عبير -  13

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

 رأس تعديل تم 20190714،   تاريخ وفي 15892، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه صالح عيد اسماعيل سليمان -  14

  جنيه  2500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تم 20190714،   تاريخ وفي 15892، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية عيد اسماعيل سليمان خلفاء احمد مصطفي هدي -  15

  جنيه  2500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20190714،   تاريخ وفي 15892، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه صالح عيد اسماعيل سليمان -  16

  جنيه  2500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تم 20190714،   تاريخ وفي 15892، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة عيد اسماعيل سليمان خلفاء احمد مصطفي هدي -  17

  جنيه  2500.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير صفو،  المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20190716،   تاريخ وفي 67586، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية على احمد احمد محمد احمد ورثة -  18

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

   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

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 48929    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه حسن عصام -  1

  1 شقه االرضي الدور المالحه المنوره المدينه شارع 34 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 35341    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه احمد محمد احمد محمد -  2

 السويس خليج شمال تنمية لجهاز التابعة التوسعات بمنطقة( 237/438) رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 35341    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، حسن محمود وشريكه فرج محمد -  3

 السويس خليج شمال تنمية لجهاز التابعة التوسعات بمنطقة( 237/438) رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 35341    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه احمد محمد احمد محمد -  4

 السويس خليج شمال تنمية لجهاز التابعة التوسعات بمنطقة( 237/438) رقم القطعة ، :  الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 35341    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه ابراهيم حسن حسن محمود -  5

 السويس خليج شمال تنمية لجهاز التابعة التوسعات بمنطقة( 237/438) رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 35341    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه احمد محمد احمد محمد -  6

 السويس خليج شمال تنمية لجهاز التابعة التوسعات بمنطقة( 237/438) رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 35341    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، حسن محمود وشريكه فرج محمد -  7

 السويس خليج شمال تنمية لجهاز التابعة التوسعات بمنطقة( 237/438) رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 35341    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه احمد محمد احمد محمد -  8

 السويس خليج شمال تنمية لجهاز التابعة التوسعات بمنطقة( 237/438) رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 35341    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه ابراهيم حسن حسن محمود -  9

 السويس خليج شمال تنمية لجهاز التابعة التوسعات بمنطقة( 237/438) رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 63614    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته السيد المرضى عبد محمد -  10

 الجديدة المالحه الرياضيه المدينه شارع 39 رقم العقار من 7 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 56729    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه على جاد عبدهللا محمد -  11

 2 السالم الشاذلى الحسن ابو شارع ا 176 رقم بالعقار محل/  فى الكائن الفرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 56729    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه جاد هللا عبد محمد احمد -  12

 2 السالم الشاذلى الحسن ابو شارع ا 176 رقم بالعقار محل/  فى الكائن الفرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اوناش وبيع وتجارة ومستعملة جديدة سيارات تجارة/ نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشريكها سالمه محمد شعبان محمد ام -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67529   برقم قيدها سبق  ، ثقيلة ومعدات



 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

 اوناش وبيع وتجارة ومستعملة جديدة سيارات تجارة/ نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشريكته شهاب حسن عوض محمد -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67529   برقم قيدها سبق  ، ثقيلة ومعدات

 اوناش وبيع ةوتجار ومستعملة جديدة سيارات تجارة/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشريكها سالمه محمد شعبان محمد ام -  3

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67529   برقم قيدها سبق  ، ثقيلة ومعدات

 اوناش وبيع وتجارة ومستعملة جديدة سيارات تجارة/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشريكته شهاب حسن عوض محمد -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 67529   برقم قيدها سبق  ، ثقيلة ومعدات

 تاريخ وفي 66226   برقم قيدها سبق  ، جمركى تخليص/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه عبدالفتاح سيد العابدين زين -  5

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704

 تاريخ وفي 66226   برقم قيدها سبق  ، جمركى تخليص/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه احمد محمد احمد محمد -  6

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704

  ، محاجر واستغالل الحجريه المواد اعمال مقاوالت/اضافه  بسيطة توصية ،( جروب عبدالاله)  وشركاه عبدالاله محمد سيد -  7

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 68672   برقم قيدها سبق

 وفي 15892   برقم قيدها سبق  ، ومفروشات منزليه ادوات/تعديل  تضامن شركة ، وشريكه صالح عيد اسماعيل سليمان -  8

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ

   برقم قيدها سبق  ، ومفروشات منزليه ادوات/تعديل  تضامن شركة ، عيد اسماعيل سليمان خلفاء احمد مصطفي هدي -  9

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 15892

 وفي 15892   برقم قيدها سبق  ، ومفروشات منزليه ادوات/تعديل  بسيطة توصية ، وشريكه صالح عيد اسماعيل سليمان -  10

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ

   برقم قيدها سبق  ، ومفروشات منزليه ادوات/تعديل  بسيطة توصية ، عيد اسماعيل سليمان خلفاء احمد مصطفي هدي -  11

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 15892

 تاريخ وفي 69725   برقم قيدها سبق  ، بالداخل رحالت/  اضافة  بسيطة توصية ، وشريكها محمد حامد ابراهيم عبير -  12

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190711

  ، النظافه وخدمات(االنترنت دون)عموميه وتوريدات مقاوالت/اضافه  بسيطة توصية ، وشريكها السيد عبداللطيف السيد نهلة -  13

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 69434   برقم قيدها سبق

 وفي 65491   برقم قيدها سبق  ، محاجر استغالل/اضافه  تضامن شركة ، سالم ربيع اكرم وشريكه الصديق احمد ابوبكر -  14

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ

 قيدها سبق  ، 0البحريه الوحدات وتشغيل وتاجير واستئجار امتالك/اضافه  تضامن شركة ، عبدالفضيل والسيد رمضان فريد -  15

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 14463   برقم

 سبق  ، 0البحريه الوحدات وتشغيل وتاجير واستئجار امتالك/اضافه  تضامن شركة ، عبدالفضيل السيد وخلفاء رمضان فريد -  16

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 14463   برقم قيدها

 سبق  ، 0البحريه الوحدات وتشغيل وتاجير واستئجار امتالك/اضافه  تضامن شركة ، وشركاه محمد عبدالفضيل السيد عمر -  17

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 14463   برقم قيدها

 قيدها سبق  ، 0البحريه الوحدات وتشغيل وتاجير واستئجار امتالك/اضافه  بسيطة توصية ، عبدالفضيل والسيد رمضان فريد -  18

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 14463   برقم

 سبق  ، 0البحريه الوحدات وتشغيل وتاجير واستئجار امتالك/اضافه  بسيطة توصية ، عبدالفضيل السيد وخلفاء رمضان فريد -  19

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 14463   برقم قيدها



 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

 سبق  ، 0البحريه الوحدات وتشغيل وتاجير واستئجار امتالك/اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه محمد عبدالفضيل السيد عمر -  20

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 14463   برقم قيدها

 سبق  ،( االنترنت دون)عموميه وتوريدات نقل/اضافه  تضامن شركة ، حمدى محمد محمود وشريكه حجازى سعد محمد -  21

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 66110   برقم قيدها

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190707 تاريخ وفي 15892   برقم قيدها سبق ، وشريكه صالح عيد اسماعيل سليمان -  1

 بسيطة توصية: التأشير

  القانونى الكيان تعديل تم20190707 تاريخ وفي 15892   برقم قيدها سبق ، عيد اسماعيل سليمان خلفاء احمد مصطفي هدي -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف، 

 سبق ،(  التجارية والتوكيالت للتوزيع الهادى)  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء وشريكه عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190707 تاريخ وفي 59855   برقم قيدها

 تاريخ وفي 59855   برقم قيدها سبق ، عبدالهادى محمد دىعبدالها عالء وشريكه عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  4

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190707

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190707 تاريخ وفي 59855   برقم قيدها سبق ، وشريكتها على عبدالسالم على سها -  5

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190707 تاريخ وفي 59855   برقم قيدها سبق ، وشريكتها على عبدالسالم على سها -  6

 بسيطة توصية: التأشير

،   القانونى الكيان تعديل تم20190708 تاريخ وفي 52681   برقم قيدها سبق ، وشركاه اسماعيل ت بركا الدين نصر عادل -  7

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 تعديل تم20190708 تاريخ وفي 52681   برقم قيدها سبق ، بركات الدين نصر عادل وشريكه ابراهيم احمد هشام محمد -  8

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190708 تاريخ وفي 52681   برقم قيدها سبق ، وشريكه بركات نصرالدين عادل -  9

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 احمد محمد احمد محمد: الى 35341 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190704:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه

 احمد محمد احمد محمد: الى 35341 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190704:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه

 احمد مصطفي هدي: الى 15892 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190707:  تاريخ فى  ،  -  3

 عيد اسماعيل سليمان خلفاء

 احمد مصطفي هدي: الى 15892 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190707:  تاريخ فى  ،  -  4

 عيد اسماعيل سليمان خلفاء

 عبدالسالم على سها: الى 59855 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190707:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكتها على

 عبدالسالم على سها: الى 59855 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190707:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشريكتها على

 عبدالسالم على سها: الى 59855 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190707:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكتها على

 عبدالسالم على سها: الى 59855 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190707:  تاريخ ىف  ،  -  8

 وشريكتها على

 بركا الدين نصر عادل: الى 52681 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190708:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشركاه اسماعيل ت

 الدين نصر عادل: الى 52681 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190708:  تاريخ فى  ،  -  10

 وشركاه اسماعيل ت بركا

 خليل احمد السيد: الى 39513 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190721:  تاريخ فى  ،  -  11

 خليل احمد صابر وشريكه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 كافه وحدها ولها محمد احمد ناديه/ والتوقيع االداره جعل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  احمد محمد احمد ناديه -  1

 ولها البنوك كافه وامام حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام الشركه تمثيل في الحق ولها الشركه اغراض لتحقيق السلطات

 والغرفه التجاره والسجل العامه الضرائب مصلحه وامام لغيرها الرجوع دون والرهن وااليداع والسحب االقتراض حق وحدها

 69438   برقم    20190701:  تاريخ ، 0والمياه والغاز زالتامينات التجاريه

 و حربى علوان نعمان محمد/  الشريك حق من التوقسع و االدارة  شريك و مدير  تضامن شركة  ربىح علوان نعمان محمد -  2

 الجهات كافة امام الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق لهما و( منفردين او مجتمعين) عامر احمد احمد حمدى سعيد/ الشريك

 و مكافاتهم و اجورهم تحديد و الشركة مستخدمى عزل و ووقف التعيين فى الحق لهما كذلك و حكومية الغير و الحكومية و الرسمية

 و الغير امام الشركة تمثيل و الشركة عمالء مع االتفاقات و العقود ابرام و الشركه باسم الشيكات اصدار و المبالغ كافة دفع و فبض

 64327   برقم    20190702:  تاريخ ، فتح كذلك و حكومية الغير و الحكومية الجهات



 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

 و حربى علوان نعمان محمد/  الشريك حق من التوقسع و االدارة  شريك و مدير  تضامن شركة  حربى علوان نعمان محمد -  3

 الجهات كافة امام الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق لهما و( منفردين او مجتمعين) عامر احمد احمد حمدى سعيد/ الشريك

 و مكافاتهم و اجورهم تحديد و الشركة مستخدمى عزل و ووقف التعيين فى الحق لهما كذلك و حكومية الغير و الحكومية و الرسمية

 و الغير امام الشركة تمثيل و الشركة عمالء مع االتفاقات و العقود ابرام و الشركه باسم الشيكات اصدار و المبالغ كافة دفع و فبض

 64327   برقم    20190702:  تاريخ ، فتح كذلك و حكومية الغير و الحكومية الجهات

 و حربى علوان نعمان محمد/  الشريك حق من التوقسع و االدارة  شريك و مدير  تضامن شركة  حربى علوان نعمان محمد -  4

 الجهات كافة امام الشركة عن نيابة التوقيع و االدارة حق لهما و( منفردين او مجتمعين) عامر احمد احمد حمدى سعيد/ الشريك

 و مكافاتهم و اجورهم تحديد و الشركة مستخدمى عزل و ووقف التعيين فى الحق لهما كذلك و حكومية الغير و الحكومية و الرسمية

 و الغير امام الشركة تمثيل و الشركة عمالء مع االتفاقات و العقود ابرام و الشركه باسم الشيكات اصدار و المبالغ كافة دفع و فبض

 64327   برقم    20190702:  تاريخ ، فتح كذلك و حكومية الغير و الحكومية الجهات

 و الحواالت و الشيكات سحب و البنوك فى الشركة باسم حسابات  شريك و مدير  تضامن شركة  حربى علوان نعمان محمد -  5

 فى الحق( مجتمعين) لهما و اغراضها وضمن الشركة باسم منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركات و البنوك من صرفها

 لصالح و باسم السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و االقتراض و البيع و الشراء عقود على التوقيع

 64327   برقم    20190702:  تاريخ ، اغراضها ضمن و الشركة باسم منه الصادره االعمال تكون ان بشرط الشركة

 و الحواالت و الشيكات سحب و البنوك فى الشركة باسم حسابات  شريك و مدير  تضامن شركة  حربى علوان نعمان محمد -  6

 فى الحق( مجتمعين) لهما و اغراضها وضمن الشركة باسم منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركات و البنوك من صرفها

 لصالح و باسم السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و تراضاالق و البيع و الشراء عقود على التوقيع

 64327   برقم    20190702:  تاريخ ، اغراضها ضمن و الشركة باسم منه الصادره االعمال تكون ان بشرط الشركة

 و الحواالت و الشيكات سحب و البنوك فى الشركة باسم حسابات  شريك و مدير  تضامن شركة  حربى علوان نعمان محمد -  7

 فى الحق( مجتمعين) لهما و اغراضها وضمن الشركة باسم منه الصادرة االعمال تكون ان بشرط الشركات و البنوك من صرفها

 لصالح و باسم السيارات و االراضى و العقارية ممتلكاتها و الشركة الصول الرهن و االقتراض و البيع و الشراء عقود على التوقيع

 64327   برقم    20190702:  تاريخ ، اغراضها ضمن و الشركة باسم منه الصادره االعمال تكون ان بشرط الشركة

 االدارة بند تعديل-                       الشركه الى انضمام-  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  خليفه محمد غريب رانيا -  8

 الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه تمثيل في الحق ذلك في ولهم منفردين او مجتمعين الشركاء لجميع وجعله والتوقيع

 والشركات والبنوك االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر التجاريه والغرفه التجارى والسجل الضرائب مصلحة امام وكذلك

 66226   برقم    20190704:  تاريخ ، واالفراد والهيئات

 االدارة بند تعديل-                       الشركه الى انضمام-  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  خليفه محمد غريب رانيا -  9

 الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام الشركه تمثيل في الحق ذلك في ولهم منفردين او مجتمعين الشركاء لجميع وجعله والتوقيع

 والشركات والبنوك االجتماعيه والتامينات العقارى والشهر التجاريه والغرفه التجارى والسجل الضرائب مصلحة امام وكذلك

 66226   برقم    20190704:  تاريخ ، واالفراد والهيئات

                                         بالعقد مذكور للشركه موصى شريك دخول-  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد محمد احمد محمد -  10

 وله الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وحده وله منفردا احمد محمد احمد محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل- -

    20190704:  تاريخ ، 0والمنقول منها الثابت الشركه  اصول وشراء بيع في الحق له وكذلك البنوك من واالقتراض الرهن حق

 35341   برقم

                                         بالعقد مذكور للشركه موصى شريك دخول-  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد محمد احمد محمد -  11

 وله الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وحده وله منفردا احمد محمد احمد محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل- -

    20190704:  تاريخ ، 0والمنقول منها الثابت الشركه  اصول وشراء بيع في الحق له وكذلك البنوك من واالقتراض الرهن حق

 35341   برقم

                                         بالعقد مذكور للشركه موصى شريك دخول-  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد محمد احمد محمد -  12

 وله الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وحده وله منفردا احمد محمد احمد محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل- -
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    20190704:  تاريخ ، 0والمنقول منها الثابت الشركه  اصول وشراء بيع في الحق له وكذلك البنوك من واالقتراض الرهن حق

 35341   برقم

                                         بالعقد مذكور للشركه موصى شريك دخول-  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد محمد احمد محمد -  13

 وله الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وحده وله منفردا احمد محمد احمد محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل- -

    20190704:  تاريخ ، 0والمنقول منها الثابت الشركه  اصول وشراء بيع في الحق له وكذلك البنوك من واالقتراض الرهن حق

 35341   برقم

                                         بالعقد مذكور للشركه موصى شريك دخول-  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد محمد احمد محمد -  14

 وله الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وحده وله منفردا احمد محمد احمد محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل- -

    20190704:  تاريخ ، 0والمنقول منها الثابت الشركه  اصول وشراء بيع في الحق له وكذلك البنوك من واالقتراض الرهن حق

 35341   برقم

                                         بالعقد مذكور للشركه موصى شريك دخول-  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد محمد احمد محمد -  15

 وله الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وحده وله منفردا احمد محمد احمد محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل- -

    20190704:  تاريخ ، 0والمنقول منها الثابت الشركه  اصول وشراء بيع في الحق له وكذلك البنوك من واالقتراض الرهن حق

 35341   برقم

                                         بالعقد مذكور للشركه موصى شريك دخول-  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد محمد احمد محمد -  16

 وله الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وحده وله منفردا احمد محمد احمد محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل- -

    20190704:  تاريخ ، 0والمنقول منها الثابت الشركه  اصول وشراء بيع في الحق له وكذلك البنوك من واالقتراض الرهن حق

 35341   برقم

                                         بالعقد مذكور للشركه موصى شريك دخول-  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد محمد احمد محمد -  17

 وله الشركه غرض لتحقيق السلطات كافه وحده وله منفردا احمد محمد احمد محمد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل- -

    20190704:  تاريخ ، 0والمنقول منها الثابت الشركه  اصول وشراء بيع في الحق له وكذلك البنوك من واالقتراض الرهن حق

 35341   برقم

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  18

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  19

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  20

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  21

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  22

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  23

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على عبدالسالم على سها -  24

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  على عبدالسالم على سها -  25

59855 
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59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  على عبدالسالم على سها -  27

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على عبدالسالم على سها -  28

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  على عبدالسالم على سها -  29

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على عبدالسالم على سها -  30

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  على عبدالسالم على سها -  31

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على عبدالسالم على سها -  32

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  على عبدالسالم على سها -  33

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على عبدالسالم على سها -  34

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  على عبدالسالم على سها -  35

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  36

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  37

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على عبدالسالم على سها -  38

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  على عبدالسالم على سها -  39

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على عبدالسالم على سها -  40

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  على عبدالسالم على سها -  41

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  42

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  43
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   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  44

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  45

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  هادىعبدال محمد عبدالهادى عالء -  46

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  47

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  48

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  49

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  50

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  51

59855 
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59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  54

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  55
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   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  58

59855 

   برقم    20190707:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  59
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                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  139

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  140

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه علهوج والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  141

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  142

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه غيروال

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  143

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  144

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  145

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  146

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  147

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى مدمح عبدالهادى عالء -  148

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  149

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  150

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى مدمح عبدالهادى محمد -  151

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  152

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  153

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  154

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء -  155

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها ردةمنف على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  156

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  157

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن قتراضاال حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  158

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  159

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالهادى مدمح عبدالهادى محمد -  160

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

                            موصيه شريكه وانضمام-   الشركه الى انضمام-  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  161

 الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق ولها منفردة على عبدالسالم على سها/ للشريكه وجعله والتوقيع االدارة بند وتعديل -

 59855   برقم    20190707:  تاريخ ، البنوك من والرهن االقتراض حق ولها حكوميه والغير

 15892   برقم    20190707:  تاريخ ، للوفاه خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  اسماعيل عيد  احسان -  162
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 72 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 سته 26 عدد انضمام-                             للشركه دخول  شريك و مدير  تضامن شركة  عيد اسماعيل سليمان -  191

 الشركه عن منفردا وحدها لها والتوقيع االداره  جعل-                                      بالعقد مذكورين موصيين شركاء وعشرون

 15892   برقم    20190707:  تاريخ ، 0الشركه غرض يخص وبما عنوانها وتحت باسمها

 سته 26 عدد انضمام-                             للشركه دخول  شريك و مدير  بسيطة توصية  عيد اسماعيل سليمان -  192

 لشركها عن منفردا وحدها لها والتوقيع االداره  جعل-                                      بالعقد مذكورين موصيين شركاء وعشرون

 15892   برقم    20190707:  تاريخ ، 0الشركه غرض يخص وبما عنوانها وتحت باسمها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 سته 26 عدد انضمام-                             للشركه دخول  شريك و مدير  تضامن شركة  عيد اسماعيل سليمان -  193

 الشركه عن منفردا وحدها لها والتوقيع االداره  جعل-                                      بالعقد مذكورين موصيين شركاء وعشرون

 15892   برقم    20190707:  تاريخ ، 0الشركه غرض يخص وبما عنوانها وتحت باسمها

 سته 26 عدد ضمامان-                             للشركه دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد مصطفي هدي -  194

 الشركه عن منفردا وحدها لها والتوقيع االداره  جعل-                                      بالعقد مذكورين موصيين شركاء وعشرون

 15892   برقم    20190707:  تاريخ ، 0الشركه غرض يخص وبما عنوانها وتحت باسمها

 سته 26 عدد انضمام-                             للشركه دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد مصطفي هدي -  195

 الشركه عن منفردا وحدها لها والتوقيع االداره  جعل-                                      بالعقد مذكورين موصيين شركاء وعشرون

 15892   برقم    20190707:  تاريخ ، 0الشركه غرض يخص وبما عنوانها وتحت باسمها

 سته 26 عدد انضمام-                             للشركه دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  احمد مصطفي هدي -  196

 الشركه عن منفردا وحدها لها والتوقيع االداره  جعل-                                      بالعقد مذكورين موصيين شركاء وعشرون

 15892   برقم    20190707:  تاريخ ، 0الشركه غرض يخص وبما عنوانها وتحت باسمها

 سته 26 عدد انضمام-                             للشركه دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد مصطفي هدي -  197

 الشركه عن منفردا وحدها لها والتوقيع االداره  جعل-                                      بالعقد مذكورين موصيين شركاء وعشرون

 15892   برقم    20190707:  تاريخ ، 0الشركه غرض يخص وبما عنوانها وتحت باسمها

 من 2 عدد انضمام-                  الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل بركات نصرالدين محمد -  198

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، الموصيين الشركاء

 من 2 عدد انضمام-                  الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل بركات نصرالدين محمد -  199

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، الموصيين الشركاء

 من 2 عدد انضمام-                  الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل بركات نصرالدين محمد -  200

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، الموصيين الشركاء

 من 2 عدد انضمام-                  الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل بركات نصرالدين محمد -  201

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، الموصيين الشركاء

 من 2 عدد انضمام-                  الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل بركات نصرالدين محمد -  202

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، الموصيين الشركاء

 من 2 عدد انضمام-                  الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل بركات نصرالدين محمد -  203

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، الموصيين الشركاء

 من 2 عدد انضمام-                  الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل بركات الدين نصر عادل -  204

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، الموصيين الشركاء

 من 2 عدد انضمام-                  الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل بركات الدين نصر عادل -  205

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، الموصيين الشركاء

 من 2 عدد انضمام-                  الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل بركات الدين نصر عادل -  206

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، الموصيين الشركاء

 من 2 عدد انضمام-                  الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل بركات الدين نصر عادل -  207

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، الموصيين الشركاء

 من 2 عدد انضمام-                  الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة ةتوصي  اسماعيل بركات الدين نصر عادل -  208

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، الموصيين الشركاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 من 2 عدد انضمام-                  الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل بركات الدين نصر عادل -  209

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، الموصيين الشركاء

 باسم والتوقيع التعاقد حق وله والتوقيع االداره وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل بركات نصرالدين محمد -  210

 امام الشركه تمثيل وكذلك بالبنوك وااليداع والسحب الشيكات وتحرير االئتمانيه التسهيالت وطلب واالقتراض والرهن والبيع الشركه

 توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء واالفراد بانواعها الشركات وجميع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، 0والبنوك رسميه والغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او

 باسم والتوقيع التعاقد حق وله والتوقيع االداره وحده له  شريك و مدير  تضامن ركةش  اسماعيل بركات نصرالدين محمد -  211

 امام الشركه تمثيل وكذلك بالبنوك وااليداع والسحب الشيكات وتحرير االئتمانيه التسهيالت وطلب واالقتراض والرهن والبيع الشركه

 توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء واالفراد بانواعها الشركات وجميع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، 0والبنوك رسميه والغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او

 باسم والتوقيع التعاقد حق وله والتوقيع االداره وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل بركات نصرالدين محمد -  212

 امام الشركه تمثيل وكذلك بالبنوك وااليداع والسحب الشيكات وتحرير االئتمانيه التسهيالت وطلب واالقتراض والرهن والبيع الشركه

 توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء واالفراد بانواعها الشركات وجميع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، 0والبنوك رسميه والغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او

 باسم والتوقيع التعاقد حق وله والتوقيع االداره وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل بركات نصرالدين محمد -  213

 امام الشركه تمثيل وكذلك بالبنوك وااليداع والسحب الشيكات وتحرير االئتمانيه التسهيالت وطلب واالقتراض والرهن والبيع الشركه

 توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء واالفراد بانواعها الشركات وجميع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، 0والبنوك رسميه والغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او

 باسم والتوقيع التعاقد حق وله والتوقيع االداره وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل بركات نصرالدين محمد -  214

 امام الشركه تمثيل وكذلك بالبنوك وااليداع والسحب الشيكات وتحرير االئتمانيه التسهيالت وطلب واالقتراض والرهن والبيع الشركه

 توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء واالفراد بانواعها الشركات وجميع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، 0والبنوك رسميه والغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او

 باسم والتوقيع التعاقد حق وله والتوقيع االداره وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل بركات نصرالدين محمد -  215

 امام الشركه تمثيل وكذلك بالبنوك وااليداع والسحب الشيكات وتحرير االئتمانيه التسهيالت وطلب واالقتراض والرهن والبيع الشركه

 توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء واالفراد بانواعها الشركات وجميع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، 0والبنوك رسميه والغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او

 باسم والتوقيع التعاقد حق وله والتوقيع االداره وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل بركات الدين نصر عادل -  216

 امام الشركه تمثيل وكذلك بالبنوك وااليداع والسحب الشيكات وتحرير االئتمانيه التسهيالت وطلب واالقتراض والرهن والبيع الشركه

 توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء واالفراد بانواعها الشركات وجميع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، 0والبنوك رسميه والغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او

 باسم والتوقيع التعاقد حق وله والتوقيع االداره وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل بركات الدين نصر عادل -  217

 امام الشركه تمثيل وكذلك بالبنوك وااليداع سحبوال الشيكات وتحرير االئتمانيه التسهيالت وطلب واالقتراض والرهن والبيع الشركه

 توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء واالفراد بانواعها الشركات وجميع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، 0والبنوك رسميه والغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او

 باسم والتوقيع التعاقد حق وله والتوقيع االداره وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل بركات الدين نصر عادل -  218

 امام الشركه تمثيل وكذلك بالبنوك وااليداع والسحب الشيكات وتحرير االئتمانيه التسهيالت وطلب واالقتراض والرهن والبيع الشركه

 توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء واالفراد بانواعها الشركات وجميع حكوميه والغير هالحكومي الجهات جميع

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، 0والبنوك رسميه والغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او

 باسم والتوقيع التعاقد حق وله والتوقيع االداره وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل بركات الدين نصر عادل -  219

 امام الشركه تمثيل وكذلك بالبنوك وااليداع والسحب الشيكات وتحرير االئتمانيه التسهيالت وطلب واالقتراض والرهن والبيع الشركه



 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

 توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء واالفراد بانواعها الشركات وجميع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، 0والبنوك رسميه والغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او

 باسم والتوقيع التعاقد حق وله والتوقيع االداره وحده له  شريك و مدير  بسيطة توصية  اسماعيل بركات الدين نصر عادل -  220

 امام الشركه تمثيل وكذلك بالبنوك وااليداع والسحب الشيكات وتحرير االئتمانيه التسهيالت وطلب واالقتراض والرهن والبيع الشركه

 توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء واالفراد بانواعها الشركات وجميع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، 0والبنوك رسميه والغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او

 باسم والتوقيع التعاقد حق وله والتوقيع االداره وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  اسماعيل بركات الدين نصر عادل -  221

 امام الشركه تمثيل وكذلك بالبنوك وااليداع والسحب الشيكات وتحرير االئتمانيه التسهيالت وطلب واالقتراض والرهن والبيع الشركه

 توكيل وفي ورهنها وبيعها والسيارات االصول وشراء واالفراد بانواعها الشركات وجميع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع

 52681   برقم    20190708:  تاريخ ، 0والبنوك رسميه والغير الرسميه الجهات امام الغير تفويض او

                                                                                                                                            الشركه من خروج  متضامن شريك خروج  بسيطة توصية  عيد لاسماعي احمد -  222

 15892   برقم    20190714:  تاريخ ، بالعقد مذكورين الشركه من موصى شريك 23 عدد خروج

                                                                                                                                            الشركه من خروج  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  عيد اسماعيل احمد -  223

 15892   برقم    20190714:  تاريخ ، بالعقد مذكورين الشركه من صىمو شريك 23 عدد خروج

                                                                                                                                            الشركه من خروج  متضامن شريك خروج  بسيطة توصية  عيد اسماعيل احمد -  224

 15892   برقم    20190714:  تاريخ ، بالعقد مذكورين الشركه من موصى شريك 23 عدد خروج

                                                                                                                                            الشركه من خروج  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  عيد اسماعيل احمد -  225

 15892   برقم    20190714:  تاريخ ، بالعقد مذكورين الشركه من موصى شريك 23 عدد خروج

 39513   برقم    20190721:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن ركةش  زغلول ابراهيم امام فاطمه -  226

 39513   برقم    20190721:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  زغلول ابراهيم امام فاطمه -  227

 39513   برقم    20190721:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  علي خليل احمد -  228

 39513   برقم    20190721:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  علي خليل احمد -  229

 بن تعديل-                                    للشركه دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  زغلول ابراهيم امام فاطمه -  230

 وذلك رسميه والغير والرسميه حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين للشريكين وجعلها والتوقيع االداره

 39513   برقم    20190721:  تاريخ ، الشركه اغراض حدود في

 بن تعديل-                                    للشركه دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  زغلول ابراهيم امام فاطمه -  231

 وذلك رسميه والغير والرسميه حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين للشريكين وجعلها والتوقيع االداره

 39513   برقم    20190721:  تاريخ ، الشركه اغراض حدود في

 والتوقيع االداره بن تعديل-                                    للشركه دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  علي خليل احمد -  232

 حدود في وذلك رسميه والغير والرسميه حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين للشريكين وجعلها

 39513   برقم    20190721:  تاريخ ، الشركه اغراض

 والتوقيع االداره بن تعديل-                                    للشركه دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  علي خليل احمد -  233
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