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   فرادأ قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  بجهة ، بقالة عن 69967 برقم 20190820 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العنانى فتحى ابراهيم هاجر -  1

 عبدالقادر احمد زينب/  المؤجر  الخطاب بن عمر من هريدى ش 10 رقم عقار

 ، ليموزين مكتب عن 69939 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد ابراهيم نادر -  2

 على فؤاد/  المؤجر الهويس انور محمد ش 32 محل:  بجهة

 عن 69985 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد احمد سيد الفتوح ابو فاطمه -  3

 عثمان احمد عثمان/المؤجر بورتوفيق المحافظه محالت 18 رقم محل:  بجهة ، جمركي تخليص

 ، جاهزه مالبس عن 69982 برقم 20190821 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد علي السيد ماجده -  4

 ميخائيل عزب/المؤجر عرابي احمد راشد شارع من فتوح شارع 16 قم بالعقار محل:  بجهة

:  بجهة ، جزارة عن 70022 برقم 20190829 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل على محمد على -  5

 عبدالصبور ايمن/  المؤجر السحاب تقسيم الخطاب بن عمر الضحى برج 22 قطعة 1 رقم محل

 و باب معرض عن 69938 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوح صاروفيم مختار عطا -  6

 انس كريستين/  المؤجر   عبدالناصر جمال 41 شارع 61 بالعقاررقم محل:  بجهة ، شباك

 مكتب عن 69968 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل مصطفى سليمان عبدهللا -  7

 مرسى عيد عطية/  المؤجر  االحمر السور خلف سيال ابو:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 لتقديم كافيه عن 69977 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين فكرى نبيل مالك -  8

 المؤجر المحروسه منطقه 1 رقم القطعه فى الكائن 5 نماء برج االرضى بالدور 6 رقم محل:  بجهة ، والبارده الساخنه المشروبات

 عطيه احمد

 تنمية عن 69973 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حواله احمد السيد محمد هللا منه -  9

 فؤاد صالح/  المؤجر   ابراهيم حافظ ش 5 رقم الذهبى الخليج بعماره 103 رقم شقة:  بجهة ، بشرية موارد

 عطارة عن 69961 برقم 20190819 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غريب ابراهيم غريب مصطفى -  10

 محمد احمد النصر سيف/  المؤجر  الجناين المحطة ميدان جنيفة:  بجهة ،

 توريدات عن 69997 برقم 20190825 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان سيف محمد وائل -  11

 حسن محمد محمود/  المؤجر   1 السالم الخطاب بن رعم ش 6 رقم بالعقار:  بجهة ، بحرية

 كافيتريا عن 69946 برقم 20190807 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد بدوى شوقى محمود -  12

 محمود عبدالمطلب سهير/  ملك 152 ع 161 الجديد عبدة احمد كفر:  بجهة ، الباردة و الساخنة المشروبات بيع و لتحضير

 نقل مكتب عن 70006 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل محمد محى طالل -  13

 احمد علوى عصام خالد/  المؤجر  عارف ابو عصام ابو ش 1 رقم العقار:  بجهة ، بالسيارات

 مكتب عن 69955 برقم 20190815 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسلم عطيوى سليم مصلح -  14

 عواد ربيع صالح/ المؤجر   المالحة نور ش 3 رقم بالعقار شقة:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 مواد تجارة عن 69970 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعال على احمد عماد -  15

 حسن محمد كامل/المؤجر       المالحة المحروسة زمزم برج 6رقم محل:  بجهة ، غذائية
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 ادوات تجارة عن 69969 برقم 20190820 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كبيش محمد عدلى اقبال -  16

 اكتوبر 24 للبترول التعاونية الجمعية شارع 12 رقم بالعقار محل:  بجهة ، منزلية

 عن 69919 برقم 20190801 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالكريم عبدالمجيد عبداللطيف احمد -  17

 الطيب صباح/  المؤجر   ب24 قطعة 69 حوض 1 بالسالم محل:  بجهة ، منزلية ادوات بيع

 تخليص عن 70020 برقم 20190829 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل ابراهيم السيد ابراهيم -  18

 الزراير-152 رقم شارع 192 رقم قطعه:  بجهة ، جمركى

 ، فسخانى عن 69978 برقم 20190821 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الضمرانى محمود عادل -  19

 اسماعيل حسن ابراهيم المؤجر الجديد الغورى شارع عبدالعال امين منشيه 1 رقم العقار:  بجهة

 مقاوالت عن 70023 برقم 20190829 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد متولى عالءالدين احمد -  20

 احمد محمد/  المؤجر 2 السالم شارع 172 حوض 44 رقم بالعقار محل:  بجهة ، عمومية

 عن 69941 برقم 20190807 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان علي احمد صالح محمد -  21

 صالح/المؤجر ببورتوفيق اليمن شهداء شارع 41 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، والفنيه وبحريه ميكانيكيه واعمال عموميه مقاوالت

 علي احمد

 معصره عن 69987 برقم 20190821 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن علي السيد بسنت -  22

 حسين احمد/المؤجر عارف ابو االسماعيليه بشارع محل:  بجهة ، قصب

 سفر مكتب عن 69992 برقم 20190822 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان عالم غريب حسن -  23

 رضوان عالم غريب/ملط زرزاره شارع كبريت قريه:  بجهة ، بالداخل ورحالت

 عن 70002 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشابورى ابراهيم ذكى السيد سلمى -  24

   بورسعيد شارع السويس رينسانس سنيمات بالمجمع الملحق 1 رقم محل:  بجهة ، ديكور خدمات مساعدة ومركز توريدات مكتب

 مصر نهضة شركه/المؤجر

 مقاوالت مكتب عن 70004 برقم 20190826 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد حسين غاده -  25

 والده المؤجر 2 السالم يوليو 23 شارع أ111 رقم العقار:  بجهة ، االنترنت دون عموميه وتوريدات عموميه

 بيع عن 69965 برقم 20190819 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والبطاريات لالطارات عبدالمعبود -  26

 الطالب ملك المالحة-االوائل جنة برج 5 رقم محل:  بجهة ، وبطاريات اطارات وتوريد

 خدمات مكتب عن 69975 برقم 20190820 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد حسن محمد -  27

 محمد احمد حسن/المؤجر    البقاع حى الحرفيين ش 12 رقم بالعقار 2 رقم شقة:  بجهة ، نقل

 عن 70001 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمود عبدالحليم على عالء -  28

 فاروق محمد/  المؤجر راشد ش 11 رقم عقار:  بجهة ، كهربائية ادوات تجارة

 بيع عن 69940 برقم 20190807 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم جاد عبدهللا احمد عبدالعال -  29

 علي علي عبدالعزيز عبير/المؤجره الطابيه شارع 2 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بيتزا

 تقديم و كافيه عن 69948 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر سليم سعيد ايهاب -  30

 النيل ش الحى سليم شباب مركز بسور 13 رقم محل:  بجهة ، باردة و ساخنه شروباتم

 عن 69949 برقم 20190808 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن محمود مصطفى هشام -  31

 عماله وتوريد اراضى واستصالح معدنية خامات وتوريد عمومية ومقاوالت بترولية وخدمات( االنترنت دون)  عموميه توريدات

 واشغال تعدين واعمال ومناجم محاجر واستغالل لوجستية وخدمات تجارية وتوكيالت وثقيلة خفيفة معدات وصيانة وتاجير بالداخل

 ، بحرية وتوريدات وثقيلة خفيفة معدات وصيانة واليات معدات وتاجير ودهانات الرمال وسفح البترول شركات وخدمات بحرية

 ببورتوفيق الفنارات شارع 1 رقم بالعقار شقه:  بجهة
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 عن 69981 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحارث ابو ابراهيم عبدالرحمن ناصر -  32

 محمود/المؤجر فصيل حي امام الخطاب بن عمر شارع الضحي برج 22 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بحريه ماكوالت مطعم

 عبدالحميد

 عن 69926 برقم 20190804 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد رضوان عمر عبدالرحمن -  33

 محمد جمال محمد/  المؤجر عبده محمد الشيخ ش 9 رقم بالعقار االرضى بالدور شقة:  بجهة ، بالداخل رحالت و سفر مكتب

 توريدات عن 69993 برقم 20190822 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفي يوسف محمد ايمان -  34

 الراضي عبد عبدالرحيم علي/المؤجر النجار كفر القزاز شارع 16:  بجهة ،( االنترنت دون)عموميه

 بالستيك عن 69964 برقم 20190819 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجد ابو عيسى ابراهيم دعاء -  35

 على على جابر المؤجر الشرعيه المحكمه شارع 21 بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، ومنظفات

 عن 69928 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نورالدين عبداللطيف محمود شيماء -  36

 المؤجر 1 السالم الشافعى االمام شارع 2312 رقم بالعقار ارضى دور مكتب:  بجهة ، بالداخل عماله وتوريد وتفريغ شحن مكتب

 عثمان مصطفى

 سوبر عن 69930 برقم 20190805 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جغفر محمد حامد حسن رانده -  37

 المولى جاد محمد محمد محمد ملك 2 السالم الحسينى امين ش 191 ح ب 317 ع:  بجهة ، ماركت

 معرض عن 69945 برقم 20190807 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان داوود نخلة ابتسام -  38

 غبلاير جرجس ورثة/  المؤجر    المنورة المدينة شارع من رياض شارع 2 رقم بالعقار محل:  بجهة ، الجرانيت و للرخام

 اجهزه تجاره عن 69988 برقم 20190821 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد حسين احمد هيثم -  39

 شارع الجديده المحروسه تقسيم شارع 37 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ،( االنترنت دون) ومستلزماتها والموبايالت الكمبيوتر

 مجاهد حسن احمد/المؤجر المالحه الرياضيه المدينه

 نقل عن 70013 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد محمد حسنى وليد -  40

 36 الفقرة من 19 المجموعه فيماعدا) وتصدير عموميه ومقاوالت ومعدات مهمات وتوريد بالداخل عماله وتوريد بالسيارات

 محمد حسنى اسالم/ المؤجر القديمة الصناعية المدينه صادق عبدالرحمن شارع 1 رقم العقار:  بجهة ،( 6 والمجموعه

 اقامه عن 69936 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقى ابراهيم عبدالعال محمد -  41

 طوب  انترلوك  اسمنتى بالط ارصفه بردوره  مصمت اسمنتى طوب مفرغ اسمنتى طوب اسمنتيه  منتجات النتاج مصنع وتشغيل

 السويس خليج غرب شمال عتاقه منطقه أ/ 279 القطعه:  بجهة ، االنترنت دون  العموميه والتوريدات طفلى

 عن 69983 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالمنعم امام حسام -  42

 السيد زكى السيد المؤجر الكساره ميدان عباس حاره 2:  بجهة ، االنترنت دون عموميه توريدات

 و توريد عن 69921 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد محمد خالد -  43

 بشير رمضان اسالم ملك الخطاب بن عمر العرب مسجد بجوار الحفاضة ش 4:  بجهة ، البالط و االسمنت و الطوب تصنيع

 توريدات عن 69943 برقم 20190807 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد اسماعيل جمال محمد -  44

 قاسم حسن سهير/المؤجره الدين صالح من 8 شارع 21 رقم بالعقار محل:  بجهة ،( االنترنت دون)عموميه

 توريدات عن 69952 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عباس صالح حسام -  45

 يوسف بيومى محمد/  المؤجر   ماهر احمد ش 19 رقم بالعقار الخامس الدور 5 رقم شقة:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية

 غيار قطع عن 69958 برقم 20190818 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف حسن محمد حسام -  46

 توفيق محمد مى/ المؤجر   القديم عبده احمد كفر من الباسل ناصية الخليل ش 1:  بجهة ، موتوسيكالت

 تصنيع و انتاج عن 70007 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد بدوى احمد السيد -  47

 متولى زينب/  المؤجر القديمة االلبان الحديد السكة امام ماهر ش 974 رقم حمدان جمعية ارض 2931 رقم قطعة:  بجهة ، جلدية
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 كافتيريا عن 69960 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد محمود عاطف -  48

/  المؤجر   السخنة العين االقتصادية المنطقة السويس خليج غرب شمال الثالث القطاع:  بجهة ، الباردة و الساخنة المشروبات لتقديم

 لالستثمار مصر تيدا شركة

 و انتاج عن 70008 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود محمود صابرين -  49

 الحديد السكة امام ماهر شارع 974 رقم حمدان جمعية ارض 2931 رقم قطعة:  بجهة ،(  العسكرية المالبس عدا) مالبس تصنيع

 متولى زينب/  المؤجر  القديمة االلبان

 كوافير عن 70019 برقم 20190828 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكارم ابو محمد حسن محمد -  50

 حسن محمد عمرو/  المؤجر عبده محمد الشيخ ش 3 رقم محل:  بجهة ، رجالى

 مقاوالت عن 69953 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محيسن فريح محيسن ابراهيم -  51

 حسن احمد محمد المؤجر 84 قطعه هانى شارع 1 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، بالداخل عماله وتوريد عموميه

 ستخالصا عن 69918 برقم 20190801 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جالل احمد عبدالعال احمد -  52

 السويس  الشاذلى محمود على ادارة مجلس بورسعيد ش الجزيرة شباب مركز:  بجهة ، طبيعية زيوت تعبئة و

 عن 69989 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد عبدالعزيز عالء سمر -  53

 عارف عبدالسالم شارع 11 رقم بالعقار محل:  بجهة ،( شوب كافي) والبارده الساخنه المشروبات جميع وتقديم تحضير

 احمد محمد سحر/المؤجر

 و مالبس عن 69934 برقم 20190805 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمود حسن رشا -  54

 فيصل شباب مركز بسور 84 رقم محل:  بجهة ، اكسسوار

 تعبئة عن 70011 برقم 20190827 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم متولى محمد رجب هدى -  55

 محمد عبدالسالم/  المؤجر العمدة بقرية الجناين شباب بمركز غرفة:  بجهة ، االسماك منتجات تحضير و

 مقاوالت عن 69957 برقم 20190818 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمد عطيه فتحيه -  56

 الديدى حاره 7 رقم بالعقار 2 شقه:  بجهة ، اساسات واصالح وهدم انشاء

 عن 69959 برقم 20190818 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين اسماعيل الدين صالح بهاء -  57

 السعيد حنان/  المؤجرة   مصر بنك ش 5:  بجهة ، بالسيارات نقل و(  االنترنت دون) عمومية نوريدات

 توزيع و تعبئة عن 69962 برقم 20190819 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حنفى محمود محمد -  58

 يوسف احمد يوسف/  المؤجر   المعمل عرب الماسورة شارع بالعقار محل:  بجهة ، غذائية مواد

 عن 69929 برقم 20190805 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحافظ منصور عيسى نبيل -  59

 الطالب ملك    الترعة شرق 11 حوض عارف ابو راشد ش 1 رقم محل:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 بجهة ، مالبس عن 69935 برقم 20190805 فى قيد ، 1500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر على عبده ابراهيم -  60

 الطالب ملك  عارف ابو ش 1: 

 عن 69963 برقم 20190819 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل الدين صالح اسماعيل فاطمة -  61

 هدى/  المؤجرة   2 السالم هاشم السيد ش ب379 رقم بالعقار محالت ثالث:  بجهة ، السيارات كامليات و الزيوت تغير و بيع

 محمد عبدالرحيم

 اجهزة تجارة عن 69999 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده هللا نعمة شاكر بوال -  62

 عباس عبدهللا محمد/ المؤجر كامل مصطفى شارع 23 رقم بالعقار محل:  بجهة ، واكسسوراتها كهربائية

 مشغوالت عن 69923 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدمراني محمود سيد محمد -  63

 0محمد سليم سعيد/المؤجر الباسل شارع االسكندريه حاره 7 رقم بالعقار محل:  بجهة ، ذهبيه



 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

 سوبر عن 69986 برقم 20190821 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج ابراهيم فرج عواطف -  64

 السيد محمد صالح/المؤجر 1السالم رباح بن بالل شارع 175 حوض 146 رقم عقار:  بجهة ، ماركت

 تغيير و بيع عن 70005 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوفا ابو فريد حلمى خالد -  65

 والده/  المؤجر  القديمة الصناعية المنطقة االسماعيلية السويس طريق 6 رقم بالعقار 4 رقم محل:  بجهة ، السيارات زيوت

 عن 70014 برقم 20190827 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس جندى يوسف مجدى -  66

 جمال شارع 46 حوض 43 رقم بالعقار محل:  بجهة ، وتركيبات ميكانيكيه واعمال( االنترنت دون) عمومية وتوريدات مقاوالت

 ميالد اسحاق جورج/ المؤجر 2السالم-عبدالناصر

 كافتيريا عن 62044 برقم 20190829 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهوارى محمد محمود خالد -  67

 يسرى نبيل خالد/المؤجر    السخنة الدوام وادى مارينا شاطئ:  بجهة ، والشواطئ والفنادق المطاعم وادارة

 تجارة عن 69932 برقم 20190805 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شابون عبدالمنعم احمد اسامة -  68

 نصر منال/  المؤجر   عالم شارع 64 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جملة غذائية مواد

 عن 69972 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عبدالشافى حمدى اسماعيل -  69

 عطيه عبدالشافى حمدى/ المؤجر جنيفة:  بجهة ، المواشى حلب و لتربية حظيرة

 تحضير عن 69933 برقم 20190805 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح محمد سليم الدين عز -  70

 2 السالم الرياضى النوبة نادى:  بجهة ،(  اواى تيك) سريعة وجبات وبيع

 سفر عن 69937 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبادى سريع مصطفى نادية -  71

 موسى جمال مصطفى ملك  الخواطر كبريت:  بجهة ، بالداخل عمال نقل و رحالت و

 تجارة عن 69950 برقم 20190808 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المريجى محمد عبدالسالم محمد -  72

 ثابت حلمى زكريا/ ملك   المغربى تقسيم النيل ش النيل جوهرة برج 12 رقم محل:  بجهة ، المنظفات و البالستيك

 برقم 20190808 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  للمقاوالت الفارس)فارس محمد احمد محمود -  73

 محمد فارس محمد احمد/  ملك السويس الجناين الرئيسى العمدة ش:  بجهة ، عمومية مقاوالت عن 69954

 ، قطاعى بقالة عن 69920 برقم 20190801 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاضى اسماعيل السعد ام -  74

 عبدالسميع خالد/  المؤجر  كبريت القنال ش:  بجهة

 و احذية بيع عن 69922 برقم 20190801 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حفنى امين محمود دعاء -  75

 عبدالعزيز عربى عزة/ ملك 1 السالم البترول لتصنيع السويس ش 85ح ب 34 ع:  بجهة ، رجالى و حريمى اكسسوار و شنط

 و مراتب عن 70012 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جودة السيد سلوى -  76

 يوسف ايمن/  المؤجر 1 السالم عفان بن عثمان شارع ا 494 رقم بالعقار االول بالدور محل:  بجهة ، مفروشات

 مطعم عن 70000 برقم 20190825 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالعزيز عبدالنبى اشرف -  77

 الطالب ملك  الكابنون الصفا زايد بن خليفة الشيخ مدينة االولى بالمجموعة 1 رقم محل:  بجهة ، طعمية و فول

 مواد تجارة عن 69931 برقم 20190805 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معيط احمد محمد سيد -  78

 عتاقة ش السويس شباب مركز بعض على مفتوحين 15،16،17 رقم محالت:  بجهة ، جملة غذائية

 عن 69947 برقم 20190807 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز محمد المعاطى ابو محمود -  79

 عباس عبدالمعطى/  ملك   العرب كفر 5 رقم عقار 3 رقم محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات و عمومية مقاوالت

 عبدالمعطى

 ورشة عن 69927 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد انور مصطفى عبدهللا -  80

    المطاحن بجوار االسماعيلية السويس طريق الصناعية المنطقة 25 رقم بالعقار محل:  بجهة ، ديناميكى اتزان و شواحن صيانة

 انور مصطفى/  المؤجر



 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

 تجاره عن 69979 برقم 20190821 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن فرغلى السيد فرج -  81

 عبيد حياه المؤجر المسلمانى شارع 14 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، وغازيه كحوليه مواد

 مطعم عن 60504 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن رضوان فتحى رحمه -  82

 لوسيندا بمنتج 7,8 رقم محل:  بجهة ، يهكاف و

 مطعم عن 60504 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن رضوان فتحى رحمه -  83

 الشهداء شارع 3 رقم بالعقار 1,2 رقم محل:  بجهة ، كافيه و

 عن 70017 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى مصيلحى مصطفى محمد -  84

 الشهيد عبد ايليا عزب/  المؤجر  المنورة المدينة ش 6 رقم عقار:  بجهة ، حاويات نقل مكتب

 وتقديم تحضير عن 69998 برقم 20190825 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رواش احمد محمد عادل -  85

 احمد محمد محمود/المؤجر   الغريب الكسارة عبده محمد الشيخ شارع 9 رقم بالعقار محل:  بجهة ، وباردة ساخنة مشروبات

 نقل مكتب عن 69996 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلى عمر السيد عمرو -  86

 والده/المؤجر   عقده كفر ش 19 عقار:  بجهة ، بالسيارات

 تنجيد ورشة عن 70009 برقم 20190826 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن احمد على احمد -  87

 على نادية/  المؤجر الخطاب بن عمر شارع 2 رقم بالعقار محل:  بجهة ،

 تغليف و تعبئة عن 69925 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالعال عبدالقادر هدى -  88

 فهمى ماجدة/  المؤجرة   عارف ابو العزب جودة ارض:  بجهة ، الغذائية المواد

 ورشة عن 70018 برقم 20190828 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبلاير دانيال صبحى ايمن -  89

 حسن/  المؤجر   القديمة الصناعية المنطقة الغربى الشلوفة حوض المدينة كردون داخل 5 القطعة ضمن ش 3:  بجهة ، خراطة

 سليم سالم

 حظيرة عن 69971 برقم 20190820 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على جابر محمد صبحى -  90

 على جابر محمد/المؤجر     الخواطرة كبريت القديمة الخواطرة االيمان جامع بجوار حظيرة:  بجهة ، المواشى وحلب لتربية

 و اصالح ورشة عن 69951 برقم 20190808 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل فرج سعد يوسف -  91

 الطالب ملك عبده محمد الشيخ حارة العاص بن عمرو ش 10:  بجهة ، كهربائية مواتير لف

 عن 69995 برقم 20190825 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين حافظ محمد/ الدكتور صيدليه -  92

 خليل محمد المؤجر عامر قريه السنترال بشارع محل:  بجهة ، صيدليه

 مقاوالت عن 69991 برقم 20190822 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشماوى احمد محمد محمد -  93

 محمد ابراهيم/ المؤجر الغورى شارع 49:  بجهة ، بترولية وخدمات بحرية واشغال( نتاالنتر ماعدا) عمومية وتوريدات عمومية

 احمد

 عن 70010 برقم 20190827 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رسالن محمود مصطفى عبدالناصر -  94

 جمعه على جالل/ المؤجر      حوده كفر مبروك ش 2 شقة:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية وتوريدات مقاوالت

 عن 70016 برقم 20190828 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم دندراوى اسماعيل اسماء -  95

 محمود/  المؤجر المغربى تقسيم المدارس شارع 2 الماسة ببرج 4 رقم محل:  بجهة ، تجميل مستحضرات و حريمى اكسسوارات

 غيار قطع عن 70015 برقم 20190828 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مرغنى نجار نادر -  96

 االسماعيلية السويس بطريق الصناعية المنطقة 2 رقم محل:  بجهة ، سيارات

 كامليات عن 69917 برقم 20190801 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا صبحى نصرى بيشوى -  97

 محمود محمد احمد محمود/  المؤجر  سوهاج شارع من متفرع كامل كفر اللوزى شارع 8:  بجهة ، موبيليا



 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

 بترولية خدمات عن 69924 برقم 20190804 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلمان سويلم على فرج -  98

 على السيد احمد محمد/  ملك الرئيسى العمدة ش 16 ع:  بجهة ،

 ورشة عن 69974 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طالب ابو محمد محمود السيد هند -  99

 االسماعيلية السويس طريق الصناعية بالمنطقة 22رقم عقار:  بجهة ، خراطة

 توريد عن 69976 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحفيظ عطيه ايمن ندى -  100

 جاد احمد المؤجر  حوده كفر البلك شارع 6 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالداخل عمال

 عن 69994 برقم 20190825 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنفى عبدالغنى احمد عبدالرحمن -  101

 عبدالعاطى منشاوى رمضان/  المؤجر 2 السالم الرحاب ش 3 رقم محل:  بجهة ، هندسية استشارات و توريدات و مقاوالت

 عن 69795 برقم 20190809 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد احمد محمد محمد -  102

 عبدالمجيد مداح محمد/  المؤجر    الرجوله منشية الجوينى محمود ش 29 رقم العقار:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 توريدات عن 69944 برقم 20190807 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صديق سليمان سعيد محمد -  103

/ المؤجر الزراير-صالح نجاح بشارع شقة:  بجهة ، البترولية المواد نفل وخدمات فنادق وخدمات( االنترنت دون) عمومية

 عادل عبدالرحمن

 كوافير عن 69990 برقم 20190822 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد زكي غريب محمد -  104

 شحاته هنومه/المؤجر ماهر احمد بشارع محل:  بجهة ، رجالي

 مكتب عن 70004 برقم 20190826 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد حسين غادة -  105

 والده/  المؤجر 2 السالم يوليو 23 شارع أ111 رقم بالعقار:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية توريدات و عمومية مقاوالت

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  غذائيه مواد وبيع تجارية توكيالت  ،  شركة   عبدالهادى محمد عبدالهادى عالء وشريكة عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد -  1

 شارع:  بجهة ، غذائيه مواد وبيع تجارية توكيالت عن ، 69942 برقم 20190807 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس

 الدرس حوض 123 رقم عقار وقاص ابى ابن سعد

   مالها ،رأس  بترولية وخدمات (االنترنت دون) عمومية وتوريدات بالسيارات نقل  ،  شركة   وشريكة على حفنى محمود وائل -  2

 ، بترولية وخدمات( االنترنت دون) عمومية وتوريدات بالسيارات نقل عن ، 70021 برقم 20190829 فى ،قيدت 50000.000

 البراجيلي-اسوان شارع 10:  بجهة

 فى ،قيدت 20000.000   مالها ،رأس  بحريه واكالت اسماك مطعم  ،  شركة   وشريكته حسانين شحاته جمال -  3

 الجديده المالحه التجارى االيمان مول 8 رقم محل:  بجهة ، بحريه واكالت اسماك مطعم عن ، 69984 برقم 20190821

 المحروسه

 اصالح و صيانة و البحرية التوريدات و السفن تموين و البحرية الخدمات و االشغال  ،  شركة   شركاه و محمد يونس احمد -  4

 برقم 20190826 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   المساحى الرفع اعمال و المالك تمثيل و المالحية التوكيالت و السفن

 و المالحية التوكيالت و السفن اصالح و صيانة و البحرية التوريدات و السفن تموين و البحرية الخدمات و االشغال عن ، 70003

 1 السالم عبدالعزيز بن عمر شارع 69 حوض 61 بالعقاررقم 2 رقم شقة:  بجهة ، المساحى الرفع اعمال و المالك تمثيل

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   60295:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على مداح لطفى سعاد   - 1

 التجاره العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   66196:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم سمعان لبيب نوال   - 2

 التجارة العتزالها شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   44795:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن فاروق نرمين   - 3

 التجارة العتزالها

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   64209:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن حسين ابراهيم حسين   - 4

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   67698:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  امام بكرى محمد نجالء   - 5

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   61165:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمولى محمود عبدهللا نعيمه   - 6

 التجارة العتزالها شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   61244:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد مجاهد حسين احمد   - 7

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   52284:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمود عطيتو وحيد   - 8

 التجارة العتزاله شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   57614:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  للرحالت حجازى   - 9

 التجارة العتزالها

 طبش/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   61165:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمولى محمود عبدهللا نعيمه   - 10

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   52899:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود فاروق ممدوح   - 11

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   66604:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طه عطيه عبدالعزيز سامح   - 12

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   41395:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود حسن فكري هناء   - 13

 نهائيا التجارة العتزالها شطب

 شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   52899:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود فاروق ممدوح   - 14

 التجارة العتزاله شطب  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   49489:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمد حسين رئيسه   - 15

 التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   49489:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمد حسين رئيسه   - 16

 التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   54720:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين السيد يوسف احمد   - 17

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   69156:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منتياس فرج الفى ريمون   - 18

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   55759:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن محمد على احمد   - 19

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   51008:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  توفيق وصفى يوسف/ د   - 20

 عنه لالستغناء شطب

 تم   20190806 تاريخ وفى ،   31067:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل مصطفى الرحيم عبد السيد   - 21

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 تم   20190806 تاريخ وفى ،   47122:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصياد محمد محمد وادعبدالج اسماء   - 22

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   54588:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود على محمد على   - 23

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   69600:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حموده محمد محمد حازم   - 24

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   66969:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد ابوالحمد عطا   - 25

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   61937:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالفتاح حسن ناصر   - 26

 للوفاه شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   48412:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان علي ابراهيم خالد   - 27

 التجارة العتزاله شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190815 تاريخ وفى ،   32218:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين على غريب   - 28

 التجارة العتزاله

  السجل شطب/محو تم   20190815 تاريخ وفى ،   67237:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح امير فاروق ايمان   - 29

 التجارة العتزالها شطب

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   42413:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمعز الشرقاوى محمد مجدى   - 30

 عنه لالستغناء شطب  السجل

 شطب/ومح تم   20190818 تاريخ وفى ،   57676:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بيومى عبداللطيف سعيد محمود   - 31

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   53959:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليفه عبدالمجيد احمد مصطفى   - 32

 التجارة العتزاله شطب  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   68622:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر نورالدين حسين ناصر   - 33

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190818 تاريخ وفى ،   50963:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حجازى حسانين حجازى كمالى   - 34

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   50443:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حسانين محمد زينب   - 35

 للوفاة شطب

  السجل شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   59469:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد السيد عبود شيماء   - 36

 التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   34695:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين مهران هاشم على   - 37

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   66350:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سنوسى عواد شاذلى عادل   - 38

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   45027:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم حامد احمد فريحه   - 39

 التجاره العتزالها شطب

 شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   62990:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعود محمد حسن محمد احمد   - 40

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   38729:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم حسن حسني رجب   - 41

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   29579:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الزينى غريب محمود   - 42

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190821 تاريخ وفى ،   63652:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد حنفى سعد احمد   - 43

 التجاره العتزاله شطب

 تم   20190821 تاريخ وفى ،   31574:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوهاب عبد محمد مصطفى  عاطف   - 44

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   18009:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالسالم على عبدالسالم ابراهيم   - 45

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   65897:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن مؤمن الحفنى محمد منال   - 46

 عنه لالستغناء شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   61079:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض شحاته عبدهللا مدحت   - 47

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   54048:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عابدين على مصطفى   - 48

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   67663:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جامل بكر عبده منى   - 49

 نهائيا التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   20190822 تاريخ وفى ،   54048:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عابدين على مصطفى   - 50

 عنه لالستغناء شطب



 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

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   44387:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود فرهود نورالدين عبير   - 51

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   68120:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد درويش عمرو   - 52

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   35027:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم بدوى النبى عبد عزت   - 53

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190826 تاريخ وفى ،   58579:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منصور مكاوى مكاوى ساميه   - 54

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   67822:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه محمد الجوهرى السيده   - 55

 التجاره العتزالها شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   57273:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن ابراهيم السمان سيد   - 56

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   68921:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عهد على صالح على هبة   - 57

 التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   51533:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشناوى توفيق مختار ليلى   - 58

 نهائيا التجارة العتزالها شطب

 تم   20190828 تاريخ وفى ،   68562:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالرازق عبدالعاطي جبريل   - 59

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   43456:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد متولي محمد   - 60

 التجاره عتزاله ال شطب

 شطب/محو تم   20190828 تاريخ وفى ،   47425:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل عبدالظاهر احمد هشام   - 61

 0التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   69923:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدمراني محمود سيد محمد   - 62

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب  السجل شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   26819:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بساره شنودة ساميه   - 63

 التجاره العتزاله

  السجل شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   51184:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين حسن سالم نحسي   - 64

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   56778:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالحافظ احمد على   - 65

 التجارة العتزاله شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  60282 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالغنى محمد محمد ايمن -  1

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  69514 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن جوده حسن غريب -  2

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

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  64465 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قناوى عبدالرحمن عبدالحكيم على -  3

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  44470 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي حسن خضري حسن -  4

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190805 ، تاريخ وفي  69640 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مهدى عبدالسميع محمد احمد -  5

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

،  المال أسر تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  69347 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النبراوى محمد عبدالعزيز عاطف -  6

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  59636 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عامر احمد احمد حمدى سعيد -  7

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  69886 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم عبدالسالم عمادالدين -  8

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  44938 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزهرى ثابت على عمادالدين -  9

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

،  المال رأس تعديل تم  20190808 ، تاريخ وفي  60485 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد مصطفى جمال مصطفى -  10

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190815 ، تاريخ وفي  69952 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين عباس صالح حسام -  11

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  46072 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن احمد غريب محمد -  12

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  57503 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوعوف ابراهيم محمود محمد -  13

  جنيه  6000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190819 ، تاريخ وفي  37668 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الهادي عبد حسين ساميه -  14

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تم  20190820 ، تاريخ وفي  66045 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بناء مواد وتوريد العموميه للمقاوالت النجار مؤسسه -  15

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

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  56835 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد النبى حسب اسام محمد -  16

  جنيه  3250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  63887 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غطاس نان ناجى نهى -  17

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  69963 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل الدين صالح اسماعيل فاطمة -  18

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



 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

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  59001 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دوابه احمد على  عبدهللا على -  19

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

،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  66931 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد رجب عبدالحفيظ هاله -  20

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190822 ، تاريخ وفي  59386 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيد محمود محمد رمضان -  21

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  64615 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد عبدالفتاح السيد محمد -  22

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

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  69327 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى متولى عبدهللا اميمة -  23

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

،  المال رأس تعديل تم  20190825 ، تاريخ وفي  68223 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد صالح مصطفى عبدالرحمن -  24

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

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  51106 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدالمعز عاطف وليد -  25

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

،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  29190 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان على الرحمن عبد عماد -  26

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190826 ، تاريخ وفي  52538 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد عسر ايمن -  27

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  55105 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد على سعيد محمد -  28

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  48703 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد فراج محمد -  29

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  69951 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل فرج سعد يوسف -  30

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  69962 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد حنفى محمود محمد -  31

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   تأشيرال

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  65661 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين على العربى حسن طارق -  32

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

،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  65717 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود احمد عبدالمنعم فتحيه -  33

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  20145 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن محمود انور -  34

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  68062 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بلتاجى زكريا محمد سيد يوسف -  35

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  63108 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد غريب رضا -  36

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  51214 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قريش همام الفتوح ابو هبه -  37

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 69922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفنى امين محمود دعاء -  1

  عبدالعزيز عربى عزة/ ملك 1 السالم البترول لتصنيع السويس ش 85ح ب 34 ع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 69921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد محمد خالد -  2

  بشير رمضان اسالم ملك الخطاب بن عمر العرب مسجد بجوار الحفاضة ش 4 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 69917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا صبحى نصرى بيشوى -  3

 محمود محمد احمد محمود/  المؤجر  سوهاج شارع من متفرع كامل كفر اللوزى شارع 8 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 45928    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل بركات نصرالدين عادل -  4

 الطالب ملك الصحراوى االسماعيليه السويس طريق القديمه  الصناعيه بالمنطقه 63 عماره 1 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 69919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم عبدالمجيد عبداللطيف احمد -  5

  الطيب صباح/  المؤجر   ب24 قطعة 69 حوض 1 بالسالم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 69920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاضى اسماعيل السعد ام -  6

  عبدالسميع خالد/  المؤجر  كبريت القنال ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 30790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطى عبد محمد محمد الاله عبد -  7

 0محمد احمد فاطمه/ملك الجيش شارع من 53 شارع 5 عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 51214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قريش همام الفتوح ابو هبه -  8

 عبدالمنعم امين/المؤجر بدر حلمي احمد ميدان بورسعيد شارع الجزيره شباب نادي بجوار 57 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 0عطيه

 صفو،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 69918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالل احمد عبدالعال احمد -  9

  السويس  الشاذلى محمود على ادارة مجلس بورسعيد ش الجزيرة شباب مركز ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 69926    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد رضوان عمر عبدالرحمن -  10

  محمد جمال محمد/  المؤجر عبده محمد الشيخ ش 9 رقم بالعقار االرضى بالدور شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 45078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمد مسعد -  11

 عبدالعال احمد/المؤجر سالمه محمد كفر طولون شارع 61 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 69925    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال عبدالقادر هدى -  12

  فهمى ماجدة/  المؤجرة   عارف ابو العزب جودة ارض ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 69927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد انور مصطفى عبدهللا -  13

  انور مصطفى/  المؤجر    المطاحن بجوار االسماعيلية السويس طريق الصناعية المنطقة 25 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 64465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى عبدالرحمن عبدالحكيم على -  14

 عبدالجليل عبدالدائم عفاف/المؤجره عرابي احمد شارع من عرابي برج 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 69924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان سويلم على فرج -  15

  على السيد احمد محمد/  ملك الرئيسى العمدة ش 16 ع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 69928    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورالدين عبداللطيف محمود شيماء -  16

 عثمان مصطفى المؤجر 1 السالم الشافعى االمام شارع 2312 رقم بالعقار ارضى دور مكتب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 69923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمراني محمود سيد محمد -  17

 0محمد سليم سعيد/المؤجر الباسل شارع االسكندريه حاره 7 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 69930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جغفر محمد حامد حسن رانده -  18

  المولى جاد محمد محمد محمد ملك 2 السالم الحسينى امين ش 191 ح ب 317 ع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 69929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ منصور عيسى نبيل -  19

  الطالب ملك    الترعة شرق 11 حوض عارف ابو راشد ش 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 60336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عباد زكريا عادل -  20

  توفيق شنودة صباح/  المؤجرة   عبده محمد الشيخ ش من عارف ح 1 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 69936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى ابراهيم عبدالعال محمد -  21

 السويس خليج غرب شمال عتاقه منطقه أ/ 279 القطعه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 69933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد سليم الدين عز -  22

  2 السالم الرياضى النوبة نادى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 69931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معيط احمد محمد سيد -  23

  عتاقة ش السويس شباب مركز بعض على مفتوحين 15،16،17 رقم محالت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 69934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود حسن رشا -  24

  فيصل شباب مركز بسور 84 رقم محل ،   :الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 69935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر على عبده ابراهيم -  25

 الطالب ملك  عارف ابو ش 1 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 69932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شابون عبدالمنعم احمد اسامة -  26

  نصر منال/  المؤجر   عالم شارع 64 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 69939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ابراهيم نادر -  27

  على فؤاد/  المؤجر الهويس انور محمد ش 32 محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 51008    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وصفى يوسف/ الدكتور صيدلية -  28

 الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 69938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوح صاروفيم مختار عطا -  29

  انس كريستين/  المؤجر   عبدالناصر جمال 41 شارع 61 بالعقاررقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 69937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبادى سريع مصطفى نادية -  30

  موسى جمال مصطفى ملك  الخواطر كبريت ،:   الـتأشير وصف

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 49872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فرج محمد -  31

 محمد على حسن/ بملك الجيش عزبة-منقباد-اسيوط مركز/ اخر رئيسى محل افتتاح

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 69470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الخضر السيد الخضر محمد -  32

 مرسي محمد سيد/المؤجر الجيش شارع من مرعي حاره 1 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 69940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم جاد عبدهللا احمد عبدالعال -  33

 علي علي عبدالعزيز عبير/المؤجره الطابيه شارع 2 قمر بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 69944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق سليمان سعيد محمد -  34

 عادل عبدالرحمن/ المؤجر الزراير-صالح نجاح بشارع شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 54276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قزمان عاذر انيس وائل -  35

  عماره علي حسين/المؤجر عرابي احمد منشارع متفرع الدراسه حاره محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 62258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على فتحى محمد -  36

 الديب احمد الدين بهى عماد ملك   المالحة 15,16,17 محالت المحروسة ش13 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 69943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل جمال محمد -  37

 قاسم حسن سهير/المؤجره الدين صالح من 8 شارع 21 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 69941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان علي احمد صالح محمد -  38

 علي احمد صالح/المؤجر ببورتوفيق اليمن شهداء شارع 41 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 57959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق اسماعيل محمد مصطفى -  39

  توفيق اسماعيل محمد ورثة/  المؤجر الهويس المياه وابور ش ا66 رقم بالعقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 69946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد بدوى شوقى محمود -  40

  محمود عبدالمطلب سهير/  ملك 152 ع 161 الجديد عبدة احمد كفر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 62258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على فتحى محمد -  41

 الديب احمد الدين هيب عماد/ملك المالحه 17و16و15 محالت المحروسه شارع 13/فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 69945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان داوود نخلة ابتسام -  42

  غبلاير جرجس ورثة/  المؤجر    المنورة المدينة شارع من رياض شارع 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 69947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد المعاطى ابو محمود -  43

  عبدالمعطى عباس عبدالمعطى/  ملك   العرب كفر 5 رقم عقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 69948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر سليم سعيد ايهاب -  44

  النيل ش الحى سليم شباب مركز بسور 13 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 69952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عباس صالح حسام -  45

  يوسف بيومى محمد/  المؤجر   ماهر احمد ش 19 رقم بالعقار الخامس الدور 5 رقم شقة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 69950    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المريجى محمد عبدالسالم محمد -  46

  ثابت حلمى زكريا/ ملك   المغربى تقسيم النيل ش النيل جوهرة برج 12 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 69954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( للمقاوالت الفارس)فارس محمد احمد محمود -  47

 محمد فارس محمد احمد/  ملك السويس الجناين الرئيسى العمدة ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 69953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محيسن فريح محيسن ابراهيم -  48

 حسن احمد محمد المؤجر 84 قطعه هانى شارع 1 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 60485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مصطفى جمال مصطفى -  49

  عبيده السيد عبيده/جرالمؤ المغربي تقسيم خدمات 5 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 69949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمود مصطفى هشام -  50

 ببورتوفيق الفنارات شارع 1 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 69951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل فرج سعد يوسف -  51

  الطالب ملك عبده محمد الشيخ حارة العاص بن عمرو ش 10 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190809 تاريخ وفي 69795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد احمد محمد محمد -  52

  عبدالمجيد احمد محمد/  المؤجر    الرجوله منشية الجوينى محمود ش 29 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 69955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم عطيوى سليم مصلح -  53

 عواد ربيع صالح/ المؤجر   المالحة نور ش 3 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 68229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعيد لمبى ساميه -  54

  محمد عبدالفتاح حسن/  المؤجر   ناصر طريق الروضة ابراج 7 برج 19 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 42039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالحميد يحى محمد -  55

  المحكمة ش 18 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 42039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالحميد يحي محمد -  56

 المحكمة ش 18 رقم عقار/  فى الكائن الفرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 69958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حسن مدمح حسام -  57

  توفيق محمد مى/ المؤجر   القديم عبده احمد كفر من الباسل ناصية الخليل ش 1 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 46072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد غريب محمد -  58

  حسن احمد غريب احمد/  المؤجر   1 السالم الصادق جعفر ش 2278  ق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 45207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم محمد عصام -  59

  محمود حسين طارق/  المؤجر   1 السالم الصديق بكر ابو ش 1757 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 69959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين اسماعيل الدين صالح بهاء -  60

  السعيد حنان/  المؤجرة   مصر بنك ش 5 ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 42413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعز الشرقاوى محمد مجدى -  61

  التحرير ش من النمسا ش اخر احد برج 1 رقم محل/  االخر الرئيسى المحل نشاط الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 69957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد عطيه فتحيه -  62

  الديدى حاره 7 رقم بالعقار 2 شقه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 69964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجد ابو عيسى ابراهيم دعاء -  63

  على على جابر المؤجر الشرعيه المحكمه شارع 21 بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 69960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد محمود عاطف -  64

  لالستثمار مصر تيدا شركة/  المؤجر   السخنة العين االقتصادية المنطقة السويس خليج غرب شمال الثالث القطاع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 69961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب ابراهيم غريب مصطفى -  65

  محمد احمد النصر سيف/  المؤجر  الجناين المحطة ميدان جنيفة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 54735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر فتحى رانيا/ الدكتوره صيدلية -  66

  الشافعى عيسوى ورثة/ المؤجر  1 السالم 89 حوض عفان بن عثمان ش 24 رقم عقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 54735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر فتحى رانيا/ الدكتوره صيدلية -  67

 احمد عشرى عادل/ المؤجر  نافع ابراهيم مسجد ش النور مدينة تقسيم 1 مربع 15 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 30679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمود عبدالهادى طه -  68

  بملكة المحفوظة مسجد كازيون بجوار حودة كفر ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 30679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمود عبدالهادى طه -  69

  بملكة المحفوظة مسجد كازيون بجوار حودة كفر/  العنوان فى الكائن الفرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 22750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الجليل عبد الناصر عبد -  70

 مسعد محمد حسن/  المؤجر  الخديوية البوسطة ش 1 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 69922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفنى امين محمود دعاء -  71

 توفيق الدين كمال محسن المؤجر 1 السالم لالسمده النصر شارع 89 حوض 31 ارض قطعه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 69965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والبطاريات لالطارات عبدالمعبود -  72

 الطالب ملك المالحة-االوائل جنة برج 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 54735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجديده ابوبكر رانيا الدكتوره صيدليه -  73

  احمد عشرى عادل/ المؤجر  نافع ابراهيم مسجد ش النور مدينة تقسيم 1 مربع 15 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 69962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حنفى محمود محمد -  74

  يوسف احمد يوسف/  المؤجر   المعمل عرب الماسورة شارع بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 69963    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الدين صالح اسماعيل فاطمة -  75

  محمد عبدالرحيم هدى/  المؤجرة   2 السالم هاشم السيد ش ب379 رقم بالعقار محالت ثالث ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 69620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل شحاتة موسى نبيل ابراهيم -  76

  الشيخ شارع 20 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 69974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب ابو محمد محمود السيد هند -  77

 االسماعيلية السويس طريق الصناعية بالمنطقة 22رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 69968    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل مصطفى سليمان عبدهللا -  78

  مرسى عيد عطية/  المؤجر  االحمر السور خلف سيال ابو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 69975    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد حسن محمد -  79

 محمد احمد حسن/المؤجر    البقاع حى الحرفيين ش 12 رقم بالعقار 2 رقم شقة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 69318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين اسماعيل الدين تاج تامر -  80

  حسن طه عالء/المؤجر 1السالم الغزالي واالمام المتنبي شارع 2075 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 69970    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال على احمد عماد -  81

 حسن محمد كامل/المؤجر       المالحة المحروسة زمزم برج 6رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 69972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالشافى حمدى اسماعيل -  82

  عطيه عبدالشافى حمدى/ المؤجر جنيفة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 69973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواله احمد السيد محمد هللا منه -  83

  فؤاد صالح/  المؤجر   ابراهيم حافظ ش 5 رقم الذهبى الخليج بعماره 103 رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 69971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على جابر محمد صبحى -  84

 على جابر محمد/المؤجر     الخواطرة كبريت القديمة الخواطرة االيمان جامع بجوار حظيرة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 69602    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بسيوني عرفه خميس سعيد محمد -  85

 سعيد محمد عمرو/ المؤجر حرب طلعت شارع 82 رقم بالعقار 1 رقم مكتب ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل مت 20190820 تاريخ وفي 69977    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين فكرى نبيل مالك -  86

  عطيه احمد المؤجر المحروسه منطقه 1 رقم القطعه فى الكائن 5 نماء برج االرضى بالدور 6 رقم محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 69967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنانى فتحى ابراهيم هاجر -  87

  عبدالقادر احمد زينب/  المؤجر  الخطاب بن عمر من هريدى ش 10 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 69969    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كبيش محمد عدلى اقبال -  88

  اكتوبر 24 للبترول التعاونية الجمعية شارع 12 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 69978    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الضمرانى محمود عادل -  89

 اسماعيل حسن ابراهيم المؤجر الجديد الغورى شارع عبدالعال امين منشيه 1 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 69988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد حسين احمد هيثم -  90

 مجاهد حسن احمد/المؤجر المالحه الرياضيه المدينه شارع الجديده المحروسه تقسيم شارع 37 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 69982    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي السيد ماجده -  91

 ميخائيل عزب/المؤجر عرابي احمد راشد شارع من فتوح شارع 16 قم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 69983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالمنعم امام حسام -  92

 السيد زكى السيد مؤجرال الكساره ميدان عباس حاره 2 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 69976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحفيظ عطيه ايمن ندى -  93

 جاد احمد المؤجر  حوده كفر البلك شارع 6 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 69986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج ابراهيم فرج عواطف -  94

 السيد محمد صالح/المؤجر 1السالم رباح بن بالل شارع 175 حوض 146 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 69985    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد سيد الفتوح ابو فاطمه -  95

  عثمان احمد عثمان/المؤجر بورتوفيق المحافظه محالت 18 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 69979    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن فرغلى السيد فرج -  96

 عبيد حياه المؤجر المسلمانى شارع 14 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 69981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحارث ابو ابراهيم عبدالرحمن ناصر -  97

 عبدالحميد محمود/المؤجر فصيل حي امام الخطاب بن عمر شارع الضحي برج 22 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 69987    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن علي السيد بسنت -  98

 حسين احمد/المؤجر عارف ابو االسماعيليه بشارع محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 69993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي يوسف محمد ايمان -  99

 الراضي عبد عبدالرحيم علي/المؤجر النجار كفر القزاز شارع 16 ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 69989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد عبدالعزيز عالء سمر -  100

 احمد محمد سحر/المؤجر عارف عبدالسالم شارع 11 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 67048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على سيد منى -  101

 احمد احمد حسين/ المؤجر االحمر البحر تعاونيات 38 رقم عمارة أ 38 محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 67048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على سيد منى -  102

  احمد احمد حسين/المؤجر االحمر البحر تعاونياتا 38 رقم عماره 338 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 69991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشماوى احمد محمد محمد -  103

 احمد محمد ابراهيم/ المؤجر الغورى شارع 49 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 69931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معيط احمد محمد سيد -  104

 عتاقة بشارع السويس المدينة شباب بمركز بعض على مفتوحين 19،  17،  16،  15 ارقام محالت ،:   الـتأشير



 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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 69992    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان عالم غريب حسن -  105

 رضوان عالم غريب/ملط زرزاره شارع كبريت قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 69990    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد زكي غريب محمد -  106

 شحاته هنومه/المؤجر ماهر احمد بشارع محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 49536    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر ابراهيم على صدفه -  107

 طه ضاحى المؤجر 2 السالم النور مدينه شارع أ 15 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 65897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مؤمن الحفنى محمد منال -  108

 محمود مهدي سامي/المؤجر 2 السالم 56 حوض ب 16 رقم بالعقار محل/االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 69046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد موسي محمد نجاه -  109

 سالم محمد سالم السيد المؤجر الكبانون خليفه الشيخ مساكن 2 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 70001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمود عبدالحليم على عالء -  110

  فاروق محمد/  المؤجر راشد ش 11 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 69997    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سيف محمد وائل -  111

  حسن محمد محمود/  المؤجر   1 السالم الخطاب بن عمر ش 6 رقم بالعقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 69998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رواش احمد محمد عادل -  112

 احمد محمد محمود/المؤجر   الغريب الكسارة عبده محمد الشيخ شارع 9 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 69999    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده هللا نعمة شاكر بوال -  113

 عباس عبدهللا محمد/ المؤجر كامل مصطفى شارع 23 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 70000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعزيز عبدالنبى اشرف -  114

  الطالب ملك  الكابنون الصفا زايد بن خليفة الشيخ مدينة االولى بالمجموعة 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 69994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى عبدالغنى احمد عبدالرحمن -  115

  عبدالعاطى منشاوى رمضان/  المؤجر 2 السالم الرحاب ش 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 70002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابورى ابراهيم ذكى السيد سلمى -  116

 مصر نهضة شركه/المؤجر   بورسعيد شارع السويس رينسانس سنيمات بالمجمع الملحق 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 69995    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حافظ محمد/ الدكتور صيدليه -  117

 خليل محمد المؤجر عامر قريه السنترال بشارع محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 59504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود كامل كمال مريم -  118

  محمد محمد السيد/  المؤجر  كامل مصطفى شارع المنياوى حارة 14 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 69996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى عمر السيد عمرو -  119

 والده/المؤجر   عقده كفر ش 19 عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 70004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد حسين غاده -  120

 والده المؤجر 2 السالم يوليو 23 شارع أ111 رقم العقار  ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 60504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رضوان فتحى رحمه -  121

 السويس بكورنيش لوسيندا منتجع 8و7 رقم الوحدة/اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 60504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رضوان فتحى رحمه -  122

 السويس بكورنيش لوسيندا منتجع 9 رقم الوحدة/فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 70007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بدوى احمد السيد -  123

  متولى زينب/  المؤجر القديمة االلبان الحديد السكة امام ماهر ش 974 رقم حمدان جمعية ارض 2931 رقم قطعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 70006    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، قنديل محمد محى طالل -  124

  احمد علوى عصام خالد/  المؤجر  عارف ابو عصام ابو ش 1 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 70008    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمود صابرين -  125

 زينب/  المؤجر  القديمة االلبان الحديد السكة امام ماهر شارع 974 رقم حمدان جمعية ارض 2931 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف

  متولى

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 60504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رضوان فتحى رحمه -  126

  السويس بكورنيس لوسيندا منتجع 9 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 70004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد حسين غادة -  127

  والده/  المؤجر 2 السالم يوليو 23 شارع أ111 رقم بالعقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 70009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد على احمد -  128

  على نادية/  المؤجر الخطاب بن عمر شارع 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 70005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوفا ابو فريد حلمى خالد -  129

  والده/  المؤجر  القديمة الصناعية المنطقة االسماعيلية السويس طريق 6 رقم بالعقار 4 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 60504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رضوان فتحى رحمه -  130

  لوسيندا بمنتج 7,8 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 60504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رضوان فتحى رحمه -  131

  الشهداء شارع 3 رقم بالعقار 1,2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 66375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم عبدالعزيز مصطفى -  132

 الجرايحى حسن يوسف المؤجر ماهر احمد شارع 78 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 64326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد حسن عبدالعزيز محمود -  133

  الجديد السويس بكورنيش سابقا بيتش مون لوسيندا بمنتجع االفراح قاعه اسفل 2 رقم الوحده/فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 64326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن عبدالعزيز محمود -  134

  الجديد السويس بكورنيش سابقا بيتش مون لوسيندا بمنتجع االفراح قاعة اسفل و2 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 70013    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد حسنى وليد -  135

 محمد حسنى اسالم/ المؤجر القديمة الصناعية المدينه صادق عبدالرحمن شارع 1 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 70010    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن محمود مصطفى عبدالناصر -  136

 جمعه على جالل/ المؤجر      حوده كفر مبروك ش 2 شقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 61395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق احمد رضا حمدى -  137

 عبدالمجيد محمد احمد/ المؤجر 2 السالم-زغلول سعد شارع 73 حوض 24 قطعة ،  : الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 70011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم متولى محمد رجب هدى -  138

  محمد عبدالسالم/  المؤجر العمدة بقرية الجناين شباب بمركز غرفة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 70014    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس جندى يوسف مجدى -  139

 ميالد اسحاق جورج/ المؤجر 2السالم-عبدالناصر جمال شارع 46 حوض 43 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 58873    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحارث محمد عازه -  140

 عبدالبارى عبدالحميد عالء/ المؤجر النجار كفر -فادية االميرة شارع 24 محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 70012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جودة السيد سلوى -  141

  يوسف ايمن/  المؤجر 1 السالم عفان بن عثمان شارع ا 494 رقم بالعقار االول بالدور محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 69181    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم الدين صالح محمد مجدي -  142

 اسحق دانيال باسم/  ملك بورتوفيق القائد جوهر ش 46 ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 70018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير دانيال صبحى ايمن -  143

 سالم حسن/  المؤجر   القديمة الصناعية المنطقة الغربى الشلوفة حوض المدينة كردون داخل 5 القطعة ضمن ش 3 ،:   الـتأشير

  سليم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 69408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عشرى عادل -  144

 0علي محمود امل/المؤجرة نافع ابراهيم شارع النور تقسيم 1 مربع 15 رقم بالعقار 7 رقم شقه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 70017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مصيلحى مصطفى محمد -  145

   الشهيد عبد ايليا عزب/  المؤجر  المنورة المدينة ش 6 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 70016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم دندراوى اسماعيل اسماء -  146

  محمود/  المؤجر المغربى تقسيم المدارس شارع 2 الماسة ببرج 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 60823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عالم صابر مصطفى -  147

  شحاته محمد خيرى/  ملك  االشراف ش 4 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 70015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرغنى نجار نادر -  148

  االسماعيلية السويس بطريق الصناعية المنطقة 2 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 70019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكارم ابو محمد حسن محمد -  149

  حسن محمد عمرو/  المؤجر عبده محمد الشيخ ش 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 70022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على محمد على -  150

  عبدالصبور ايمن/  المؤجر السحاب تقسيم الخطاب بن عمر الضحى برج 22 قطعة 1 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 51797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب العجمى زكريا محمد احمد -  151

 العجمى زكريا محمد/ المؤجر مصر بنك شارع 1 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 51797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب العجمى زكريا محمد احمد -  152

 حرب طلعت شارع 36 ع 1 رقم محل/ الكائن  االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 70023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد متولى عالءالدين احمد -  153

  احمد محمد/  المؤجر 2 السالم شارع 172 حوض 44 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 51797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب العجمى زكريا محمد احمد -  154

 0العجمي زكريا محمد/المؤجر مصر بنك شارع 1 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 51797    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب العجمى زكريا محمد احمد -  155

 0 حرب طلعت شارع 36 عماره 1 رقم محل/االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 62044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى محمد محمود خالد -  156

 يسرى نبيل خالد/المؤجر    السخنة الدوام وادى مارينا شاطئ ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 62044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى محمد محمود خالد -  157

 يسرى نبيل خالد/المؤجر السخنة الدوام وادى مارينا شاطئ/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 66507    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم سعيد عبدالرحيم نورا -  158

 ابراهيم حسين ديحم/ملك 2 السالم نافع ابراهيم مسجد بجوار 4 قطعه 9 مربع النور شارع 4 عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 70020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل ابراهيم السيد ابراهيم -  159

 الزراير-152 رقم شارع 192 رقم قطعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 70020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل ابراهيم السيد ابراهيم -  160

 الزراير-152 رقم شارع 192 رقم قطعه ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 66570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق السيد محمد عبدالواحد محمد -  1

 البتروليه بالمواد سفن تموين/اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 51214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قريش همام الفتوح ابو هبه -  2

 (االنترنت دون)عموميه توريدات/اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190801 تاريخ وفي 63607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد غريب اشرف -  3

 الخرده تجاره/اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 52510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد مصطفى الحى عبد -  4

 بالداخل عماله ونقل بالداخل ورحالت سفر/تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 58152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد الفتاح عبد المعز عبد محمد -  5

 0والمتحركه الثابته المطاعم وتشغيل اداره/اضافه-                                        والتصدير االستيراد/الغاء:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 69327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طفىمص متولى عبدهللا اميمة -  6

 (االنترنت دون)عموميه وتوريدات مقاوالت/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 64465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى عبدالرحمن عبدالحكيم على -  7

 بالداخل عماله وتوريد بالداخل ورحالت سفر/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190804 تاريخ وفي 65478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تادرس حبيب جورج عائده -  8

 ستيشن بالي العاب/تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 60336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عباد زكريا عادل -  9

 بوابات و االلكترونية البوابات و االخروج و الدخول فى التحكم انظمة و االنصرااف و الحضور انظمة صيانة و تركيب و توريد

 المرئى العرض انظمة و المركزى الدش انظمة و االتوماتيكية الجراج

 وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 69640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى عبدالسميع محمد احمد -  10

 موبيليات بيع:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 55861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد حسين عبدالرحيم حسين -  11

 زراعيه وخدمات جمركيه خدمات/تعديل:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 66151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز محمد دمحم -  12

 بترولية مواد توزيع و بترولية خدمات/  اضافة:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 49978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود عبداللطيف محمود -  13

 غذائيه مواد توريدات/اضافه:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 49978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود عبداللطيف محمود -  14

 غذائيه مواد توريد/اضافه:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 49978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود عبداللطيف محمود -  15

 غذائية مواد توريد/ نشاط اضافة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 57959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق اسماعيل محمد مصطفى -  16

 سيارات كماليات/  تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 60485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مصطفى جمال مصطفى -  17

 وبارده ساخنه مشروبات وتقديم تحضير/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 54463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد حامد محمد -  18

 واالنترنت والمجاالت الصحف اصدار عدا فيما عقارى تسويق اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 44938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهرى ثابت على عمادالدين -  19

 (االنترنت دون) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت/اضافه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190815 تاريخ وفي 66570   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزوقم السيد محمد عبدالواحد محمد -  20

 بترولية خدمات و وقود تموين محطة تشغيل و ادارة/  اضافة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190815 تاريخ وفي 69952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عباس صالح حسام -  21

 االستيراد/  اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 65976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد رزق عبدهللا احمد -  22

 بالسيارات نقل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 69390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد يوسف احمد سهر -  23

 االلبان النتاج مواشى حظيره/  تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 46072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد غريب محمد -  24

 غذائية مواد توزيع و تجارية توكيالت/  اضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 52877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود محمد محمود -  25

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه من عليها المنصوص السلعيه المجموعات جميع فى والتصدير االستيراد عموم/ تعديل:  التأشير

 6 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما والواردات

 وصف،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 52341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السميع عبد سعيد محمود -  26

 المستعملة السيارات تجارة/  اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 63108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد غريب رضا -  27

 عمومية مقاوالت/ تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 69677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خواص على حسن حسام -  28

 السيارات زيوت بيع/ تعديل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 53192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالرحيم محمد منى -  29

 مالحيه وتوكيالت محاجر واستغالل عموميه مقاوالت/ اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 60266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد احمد فاروق محمد -  30

 زراعيه واعمال االنترنت دون عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت/ تعديل

،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 54499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم ابوالعال عاشور ابراهيم -  31

 عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت مكتب/ تعديل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 68223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح مصطفى عبدالرحمن -  32

 0بالداخل عماله وتوريد(االنترنت دون)عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت/اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 69979   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن فرغلى السيد فرج -  33

 روحية و كحولية مشروبات تجارة/ تعديل:  التأشير

 تم20190826 تاريخ وفي 28296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان سالمه على احمد حازم التجاريه سالمه مؤسسة -  34

 16 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما التصدير اضافه:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 تعديل تم20190826 تاريخ وفي 28296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه على احمد حازم -التجاريه سالمه موسسة -  35

 16 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما التصدير اضافه:  التأشير وصف،  النشاط

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 28296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التجاريه سالمه مؤسسه -  36

 16 المجموعه من 36 والفقره 19 المجموعه عدا فيما التصدير اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190826 تاريخ وفي 29190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على الرحمن عبد عماد -  37

 التموينيه البقاله تجاره/اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 48703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فراج محمد -  38

 الحاويات و بالسيارات نقل/  اضافة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 70007   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بدوى احمد السيد -  39

 جلدية منتجات تصنيع و انتاج/  تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 65661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين على العربى حسن طارق -  40

 (االنترنت دون) عمومية توريدات/  اضافة:  التأشير

 تعديل تم20190827 تاريخ وفي 55292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس عبدالعزيز هاشم محمد مجدى محمد -  41

 0السيارات وصيانه واصالح(االنترنت دون)عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت مكتب/تعديل:  التأشير وصف،  النشاط

 وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 67993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى حمزة ابراهيم هشام -  42

 السيارات صيانه مركز/تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 30790   برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، العاطى عبد محمد محمد الاله عبد -  43

 بيئة شئون خدمات/  اضافة:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 25062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عيسى شعبان -  44

 عامة نظافة اعمال/ نشاط اضافة

 وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 64444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا توفيق ابراهيم هيثم -  45

 0بالداخل عماله ونقل ورحالت سفر/اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 51797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب العجمى زكريا محمد احمد -  46

 0محاجر استغالل/حذف:  التأشير



 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

،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 69166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض حسن الكريم عبد احمد بسنت -  47

 كهربائيه اجهزه صيانه مكتب اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 52445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود اسماعيل السعيد السيد -  48

 0المحركات وصيانه سفن تموين مكتب/تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 51797   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب العجمى زكريا محمد احمد -  49

 محاجر استغالل/ نشاط حذف:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 69987   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن علي السيد بسنت -  50

 البان ومنتجات كريم وايس فريش عصائر بيع/اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 63108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد غريب رضا -  51

 (االنترنت دون)عموميه توريدات/اضافه

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 69926   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد رضوان عمر عبدالرحمن -  1

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 69941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان علي احمد صالح محمد -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 42039   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالحميد يحى محمد -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 69970   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال على احمد عماد -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 69986   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج ابراهيم فرج عواطف -  5

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 70000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالعزيز عبدالنبى اشرف -  6

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 69994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى عبدالغنى احمد عبدالرحمن -  7

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 70011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم متولى محمد رجب هدى -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 69918   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جالل احمد عبدالعال احمد -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 69934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمود حسن رشا -  10

 خاص: التأشير



 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،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 69935   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر على عبده ابراهيم -  11

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 69953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محيسن فريح محيسن ابراهيم -  12

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 69993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي يوسف محمد ايمان -  13

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 69989   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد عبدالعزيز عالء سمر -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 60504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رضوان فتحى رحمه -  15

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 69932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شابون عبدالمنعم احمد اسامة -  16

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 69939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ابراهيم نادر -  17

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190808 تاريخ وفي 69954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( للمقاوالت الفارس)فارس محمد احمد محمود -  18

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 69975   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد حسن محمد -  19

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 69985   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد سيد الفتوح ابو فاطمه -  20

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 70002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشابورى ابراهيم ذكى السيد سلمى -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 70008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمود صابرين -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 69931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معيط احمد محمد سيد -  23

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 69958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حسن محمد حسام -  24

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 69991   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشماوى احمد محمد محمد -  25

 خاص: التأشير

 وصف،  لشركةا نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 69999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده هللا نعمة شاكر بوال -  26

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 70014   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس جندى يوسف مجدى -  27

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 70017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مصيلحى مصطفى محمد -  28

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 62044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهوارى محمد محمود خالد -  29

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 69925   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال عبدالقادر هدى -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 69927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد انور مصطفى عبدهللا -  31

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 69965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والبطاريات لالطارات عبدالمعبود -  32

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 69968   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل مصطفى سليمان عبدهللا -  33

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 69979   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن فرغلى السيد فرج -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 69996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشاذلى عمر السيد عمرو -  35

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 70012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جودة السيد سلوى -  36

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 69919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم عبدالمجيد عبداللطيف احمد -  37

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 69920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاضى اسماعيل السعد ام -  38

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 69936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقى ابراهيم بدالعالع محمد -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 69933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد سليم الدين عز -  40

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 69962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حنفى محمود محمد -  41

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 69963   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الدين صالح اسماعيل فاطمة -  42

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 69974   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طالب ابو محمد محمود السيد هند -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 70007   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد بدوى احمد السيد -  44

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 70006   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل محمد محى طالل -  45

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 70018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غبلاير دانيال صبحى ايمن -  46

 خاص: التأشير



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 69929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ منصور عيسى نبيل -  47

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 69938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوح صاروفيم مختار عطا -  48

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 30679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمود عبدالهادى طه -  49

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 69982   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد علي السيد ماجده -  50

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 69997   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سيف محمد وائل -  51

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 70016   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم دندراوى اسماعيل اسماء -  52

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 70023   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد متولى عالءالدين احمد -  53

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 69917   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا صبحى نصرى بيشوى -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 62258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على فتحى محمد -  55

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 69960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد محمود عاطف -  56

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 69961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب ابراهيم غريب مصطفى -  57

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 69969   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كبيش محمد عدلى اقبال -  58

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 70019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكارم ابو محمد حسن محمد -  59

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 69940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم جاد عبدهللا احمد عبدالعال -  60

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 69944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صديق سليمان سعيد محمد -  61

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 69951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل فرج سعد يوسف -  62

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 69955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسلم عطيوى سليم مصلح -  63

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 69976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحفيظ عطيه ايمن ندى -  64

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 69998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رواش احمد محمد عادل -  65

 اصخ: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190809 تاريخ وفي 69795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد احمد محمد محمد -  66

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 69922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفنى امين محمود دعاء -  67

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 69928   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورالدين عبداللطيف محمود شيماء -  68

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 69972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالشافى حمدى اسماعيل -  69

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 69973   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواله احمد السيد محمد هللا منه -  70

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 69983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن عبدالمنعم امام حسام -  71

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 70004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد حسين غادة -  72

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 70009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن احمد على احمد -  73

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 70010   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن محمود مصطفى عبدالناصر -  74

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 69949   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمود مصطفى هشام -  75

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 69977   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين فكرى نبيل مالك -  76

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 69992   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان عالم غريب حسن -  77

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 69990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد زكي غريب محمد -  78

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 69923   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمراني محمود سيد محمد -  79

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 69930   برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، جغفر محمد حامد حسن رانده -  80

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 69937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبادى سريع مصطفى نادية -  81

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 69959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين اسماعيل الدين صالح بهاء -  82

 خاص: التأشير 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،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 69971   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على جابر محمد صبحى -  83

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 70005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوفا ابو فريد حلمى خالد -  84

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 60504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن رضوان فتحى رحمه -  85

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 70013   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد محمد حسنى وليد -  86

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 69945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان داوود نخلة ابتسام -  87

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 69947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد المعاطى ابو محمود -  88

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 69948   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر سليم سعيد ايهاب -  89

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 69952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عباس صالح حسام -  90

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 69981   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحارث ابو ابراهيم عبدالرحمن ناصر -  91

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 70004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد حسين غاده -  92

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 69924   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان سويلم على فرج -  93

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 69967   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العنانى فتحى ابراهيم هاجر -  94

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 69988   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد حسين احمد هيثم -  95

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 70001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمود عبدالحليم على عالء -  96

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 64326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن عبدالعزيز محمود -  97

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 69946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد بدوى شوقى محمود -  98

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 69950   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المريجى محمد عبدالسالم محمد -  99

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 69987   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن علي السيد بسنت -  100

 خاص: التأشير وصف



 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

 نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 69995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حافظ محمد/ الدكتور صيدليه -  101

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 70020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل ابراهيم السيد ابراهيم -  102

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 70020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل ابراهيم السيد ابراهيم -  103

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 69921   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد محمد خالد -  104

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 69943   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل جمال محمد -  105

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 69957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد عطيه فتحيه -  106

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 69964   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجد ابو عيسى ابراهيم دعاء -  107

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 69978   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الضمرانى محمود عادل -  108

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 70015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرغنى نجار نادر -  109

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 70022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل على محمد على -  110

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   البحيرى: الى 52510 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190804:  تاريخ فى  ،  -  1

   العموميه والتوريدات للمقاوالت سما: الى 69327 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190804:  تاريخ فى  ،  -  2

   الموبيليات لبيع المصطفى: الى 69640 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190805:  تاريخ فى  ،  -  3

 الجمركيه للخدمات الذهبيه مؤسسه: الى 55861 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190806:  تاريخ فى  ،  -  4

   والزراعيه



 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

   السيارات لكماليات  tito تيتو: الى 57959 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190807:  تاريخ فى  ،  -  5

   ماندو: الى 62258 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  6

   الطبيه للمستلزمات االمير: الى 69802 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  7

 العموميه والتوريدات للمقاوالت العمده: الى 44938 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  8

   0والتصدير واالستيراد الجمركي والتخليص

   ماندو: الى 62258 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  9

   للتوريدات السعد: الى 69781 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190808:  تاريخ فى  ،  -  10

 التوريدات و لالستيراد واى سمارت: الى 69952 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل شيرالتأ تم20190815:  تاريخ فى  ،  -  11

   العمومية

   الكهربائية االجهزة لتجارة الكترا: الى 63579 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190815:  تاريخ فى  ،  -  12

 التوريدات و للمقاوالت الملتزم: الى 55863 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190815:  تاريخ فى  ،  -  13

   العمومية

   بالسيارات للنقل المصرية: الى 65976 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190818:  تاريخ فى  ،  -  14

 واالستيراد للتوريدات جالكسى: الى 53874 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190819:  تاريخ فى  ،  -  15

   والتصدير

  RICHYللتجاره ريتش مكتب: الى 69949 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  16

TRADING   

   لسمها الغاء: الى 54499 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  17

 وزيت اللوتس وزيت الورده زيت: الى 53651 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  18

   ياسمين االميره

 والتوريدات للمقاوالت الفاروق مؤسسه: الى 60266 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  19

   الزراعيه واالعمال العموميه

   تراست دى   ايه   فور: الى 59001 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190822:  تاريخ فى  ،  -  20

   والرحالت للسفر الهدى نور: الى 58873 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190822:  تاريخ فى  ،  -  21

 والتوريدات للمقاوالت سفنكس: الى 68223 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  22

   0 والخرائط المساحه واعمال بالداخل العماله وتوريد العموميه

 و كحولية وباتمشر لتجارة االهرام: الى 69979 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  23

   روحية

   الغذائيه المواد لتجاره المصطفى: الى 66375 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190826:  تاريخ فى  ،  -  24

   RICHY ريتشي: الى 69949 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190826:  تاريخ فى  ،  -  25

   الشعب: الى 69962 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190827:  تاريخ فى  ،  -  26

   مكه: الى 65717 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190827:  تاريخ فى  ،  -  27



 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

   موتور بروك: الى 69951 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190827:  تاريخ فى  ،  -  28

 والتوريدات العموميه للمقاوالت الهاشم: الى 55292 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190827:  تاريخ فى  ،  -  29

   0العموميه

   0السيارات لصيانه سفنكس مركز: الى 67993 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190828:  تاريخ فى  ،  -  30

 المعدنيه التركيبات لمقاوالت امون: الى 51214 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  31

   العموميه والتوريدات اللحام واعمال

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190801 تاريخ وفى ،   56726:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكته هارون شنوده معوض سامح   - 1

 نهائيا تصفيتها تمام و الشركة حل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   65800:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها على االمير سناء   - 2

 نهائيا تصفيتها تمام و الشركة حل  السجل



 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

 تم   20190808 تاريخ وفى ،   50414:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه محمد ابراهيم نادر ليموزين   - 3

 نهائيا تصفيتها تمام و الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   20190808 تاريخ وفى ،   50414:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه محمد ابراهيم نادر ليموزين   - 4

 نهائيا تصفيتها تمام و الشركة حل  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   64225:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه محمود شريف   - 5

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركه حل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190806،   تاريخ وفي 48950، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه سرحان فرج ناجي محمد شركه -  1

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

 تم 20190808،   تاريخ وفي 43580، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها الصغير محمد التفتازانى احمد سمر -  2

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

   تاريخ وفي 69742، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة عبدالرحيم محمد ابراهيم نعيمه وشريكته على احمد ضاحى احمد -  3

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190821،

 رأس تعديل تم 20190821،   تاريخ وفي 69742، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته علي احمد ضاحي احمد -  4

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

 تم 20190822،   تاريخ وفي 66110، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة حمدى محمد محمود وشريكه حجازى سعد محمد -  5

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 المال رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 68702، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه ناصر السيد على عماد -  6

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

 رأس تعديل تم 20190827،   تاريخ وفي 57704، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته احمد علي عبدالكريم صالح -  7

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

 رأس تعديل تم 20190827،   تاريخ وفي 57704، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و احمد علي عبدالكريم صالح -  8

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

 المال رأس تعديل تم 20190827،   تاريخ وفي 15108، برقم قيدها سبق ،  مساهمة شركة البترول لتصنيع السويس شركه -  9

  جنيه  1051328000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم 20190829،   تاريخ وفي 49047، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة ثابت ثابت محمد -  10

  جنيه  1500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم 20190829،   تاريخ وفي 49047، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه السيد احمد ثابت ثابت -  11

  جنيه  1500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

،  المال رأس تعديل تم 20190829،   تاريخ وفي 49047، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة ثابت ثابت محمد -  12

  جنيه  1500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 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

 المال رأس تعديل تم 20190829،   تاريخ وفي 49047، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه السيد احمد ثابت ثابت -  13

  جنيه  1500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 48950    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه سرحان فرج ناجي محمد شركه -  1

 القلزم تل-السويس قناة هيئة مساكن امام 2 رقم ومحل 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 48950    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه سرحان فرج ناجي محمد شركه -  2

 االرضى الدور-ببورتوفيق الفنارات شارع 9 ، :  الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 67529    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها سالمه محمد شعبان محمد ام -  3

  بندر ابو نفيشة فى محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 67529    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته شهاب حسن عوض محمد -  4

  بندر ابو نفيشة فى محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 67529    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكها سالمه محمد شعبان محمد ام -  5

  بندر ابو نفيشة فى محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 67529    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته شهاب حسن عوض محمد -  6

  بندر ابو نفيشة فى محل ،:   الـتأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم20190818 تاريخ وفي 64759   برقم قيدها سبق  ، عطاره/  تعديل  تضامن شركة ، وشريكه محمد امين سعدالدين -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 تم20190818 تاريخ وفي 64759   برقم قيدها سبق  ، عطاره/  تعديل  تضامن شركة ، وشركاه محمد امين سعدالدين -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 بكافة الخردة وتجارة عموميه مقاوالت/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، حمدى محمد محمود وشريكه حجازى سعد محمد -  3

 وفي 66110   برقم قيدها سبق  ،( وبالستيك حديد) الفوارغ وتجارة انواعها بكافة والشركات المصانع مخلفات وتجارة انواعها

 تضامن شركة:  تأشيرال وصف،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190827 تاريخ وفي 54519   برقم قيدها سبق ، وشركاه محمد على سعد طارق -  1

 تضامن شركة: التأشير

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190827 تاريخ وفي 54519   برقم قيدها سبق ، وشريكه عبدالعزيز فاروق يوسف -  2

 تضامن شركة: التأشير

،   القانونى الكيان تعديل تم20190827 تاريخ وفي 54519   برقم قيدها سبق ، وشركاه عبدالعزيز عبدالعزيز فاروق يوسف -  3

 تضامن شركة: التأشير وصف

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190829 تاريخ وفي 49047   برقم قيدها سبق ، وشريكة ثابت ثابت محمد -  4

 تضامن شركة

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190829 تاريخ وفي 49047   برقم قيدها سبق ، وشركاه السيد احمد ثابت ثابت -  5

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 احمد سليم محمد: الى 62108 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190804:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكتة

 احمد ضاحى احمد: الى 69742 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190821:  تاريخ فى  ،  -  2

 عبدالرحيم محمد ابراهيم نعيمه وشريكته على

 فاروق يوسف: الى 54519 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190827:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكه عبدالعزيز

 فاروق يوسف: الى 54519 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190827:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكه عبدالعزيز

 فاروق يوسف: الى 54519 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190827:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكه عبدالعزيز

 ثابت ثابت محمد: الى 49047 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190829:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشريكة

 ثابت ثابت محمد: الى 49047 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190829:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكة

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 62108   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  رسالن ابوالوفا مختار يحى -  1

 62108   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  رسالن ابوالوفا مختار يحى -  2

 62108   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  رسالن ابوالوفا مختار يحى -  3

 62108   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد محمد ناصر زينب -  4

 62108   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد محمد ناصر زينب -  5

 62108   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد محمد ناصر زينب -  6

 62108   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة الى انضمام  شريك و مدير  تضامن شركة  رسالن ابوالوفا مختار يحى -  7

 62108   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة الى انضمام  شريك و مدير  تضامن شركة  رسالن ابوالوفا مختار يحى -  8

 62108   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة الى انضمام  شريك و مدير  تضامن شركة  رسالن ابوالوفا مختار يحى -  9

 62108   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة الى انضمام  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد محمد ناصر زينب -  10

 62108   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة الى انضمام  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد محمد ناصر زينب -  11

 62108   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة الى انضمام  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد محمد ناصر زينب -  12

    20190808:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  بركه فؤاد محمد عبدالحافظ عالء -  13

 62056   برقم

   برقم    20190808:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  معوض صادق عبدالمؤمن محمد -  14

62056 

               فؤاد محمد عبدالحافظ عالء/ الشريك خروج-  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  بركه فؤاد محمد عبدالحافظ عالء -  15

 حسنين سالم حسن رشوان/للسيد فجعلها التوقيع واما معوض صادق عبدالمؤمن محمد/للسيد وجعلها والتوقيع االداره بند تعديل-

 السلطات كافه لهما كما مجتمعين او منفردين علي جيالني ب الشهير محمد محمود عادل/والسيد صادق عبدالمؤمن محمد/والسيد

:  تاريخ ، 0اغراضها وضمن الشركه بعنوان منهم الصادره االعمال تكون ان بشرط الشركه غرض تحقيق من تمكنهم التي

 62056   برقم    20190808

               فؤاد محمد عبدالحافظ عالء/ الشريك خروج-  متضامن شريك  تضامن شركة  معوض صادق عبدالمؤمن محمد -  16

 حسنين سالم حسن رشوان/للسيد فجعلها التوقيع واما معوض صادق عبدالمؤمن محمد/للسيد وجعلها والتوقيع االداره بند تعديل-

 السلطات كافه لهما كما مجتمعين او منفردين علي جيالني ب الشهير محمد محمود عادل/والسيد صادق عبدالمؤمن محمد/والسيد

:  تاريخ ، 0اغراضها وضمن الشركه بعنوان منهم الصادره االعمال تكون ان بشرط الشركه غرض تحقيق من تمكنهم التي

 62056   برقم    20190808

 وليد الثالث و الثانى للطرفين جعله و التوقيع و االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد امين سعدالدين وليد -  17

    20190818:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين التوقيع و االدارة حق لهما عبدالمقصود عبدالمحسن جمال  و  محمد امين سعدالدين

 64759   برقم



 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

 وليد الثالث و الثانى طرفينلل جعله و التوقيع و االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد امين سعدالدين وليد -  18
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