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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  بجهة ، مكتبه عن 70232 برقم 20191009 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه مصطفي احمد فلاير -  1

 محمد محمد ابتسام المؤجره 1 السالم الخطاب بن عمر شارع ا 2459 بقطعه 1 رقم بالعقار محل

 بيع عن 70202 برقم 20191002 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنى عبد احمد الحميد عبد الدين عالء -  2

 فاروق وفاء/ الموجر المعمل عرب التوحيد مسجد بجوار فاروق بشارع 1 رقم بالعقار محل:  بجهة ، منظفات

 توريدات عن 70261 برقم 20191014 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكراني المنعم عبد محمد محمود -  3

 السيد سمير عزيزة\ مللك المالحة الشرقية مساكن ش101:  بجهة ، الغير سيارات باستعمال نقل وخدمات زراعية محاصيل

 بيع عن 70202 برقم 20191002 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنى عبد احمد الحميد عبد الدين عالء -  4

 فاروق وفاء/ الموجر المعمل عرب التوحيد مسجد بجوار فاروق بشارع محل:  بجهة ، منظفات

 سوبر عن 70214 برقم 20191007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدسوقي سامي سامي محمد طارق -  5

 السخنة العين ريزورت السيرينا منتجع 4 رقم محل:  بجهة ، ماركت

 وفاكهه خضار بيع عن 70208 برقم 20191007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد فرج فراج محمد -  6

 النموذجي المثلث بسوق ا بقطاع 10 رقم محل:  بجهة ، جمله

 توريدات عن 70296 برقم 20191021 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم القادر عبد ايمن نورهان -  7

 عالم علي احمد/  المؤجر 2 السالم التوفيق ش 110 رقم بالعقار محل:  بجهة ،(  انترنت دون)عمومية

 تجارة عن 70323 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد المنعم عبد محمد يارا -  8

/  المؤجر - فيصل 1 السالم لالسمدة النصر شارع 89 حوض 31 قطعة االرضى بالدور 3 رقم محل:  بجهة ، حلويات مستلزمات

 توفيق الدين كمال محسن

 ماكوالت مطعم عن 70271 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا على محمد غريب -  9

 السويس- السويس الحسينى امين شارع بعض على مفتوحين 5،7،11 محالت:  بجهة ،

 مخلفات عن 70200 برقم 20191002 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعده ابو محمد الدين جمال وليد -  10

 علي احمد ابراهيم/المؤجر حوده كفر الصديق بكر ابو شارع 5:  بجهة ، سفن

:  بجهة ، عالفه عن 70230 برقم 20191008 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض حسن محمد احمد -  11

 الجناين/  العمده الحديد السكه شارع

 توريدات عن 70192 برقم 20191001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد غريب نورهان -  12

 السويس االربعين حمدي/ ش 10 رقم بالعقار شقه:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه

 سفر عن 70292 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرب جاد الكريم عيد لملوم محمد -  13

 بيومي حسن محمد ملك الجزيره شباب مركز بجوار بورسعيد شارع 5:  بجهة ، بالداخل ورحالت

 مقاوالت عن 70313 برقم 20191023 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقي ابراهيم قطب زين -  14

 محمود احمد اسماء/  المؤجرة الصفوه ابراج الخليفه ش 701 رقم شقة 2 رقم عقار:  بجهة ، عمومية

 مالبس عن 70339 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي مصطفي عصام ايمان -  15

 سعيد وليم هاني/المؤجر النور مدينة ش اليوساب بمول علوي االول الدور 113 رقم محل:  بجهة ، جاهزة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مطعم عن 70281 برقم 20191016 فى قيد ، 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاطى عبد عبادى سمير عبادى -  16

 عبادى سمير/ المؤجر االربعين عرابى احمد ش 23 رقم بالعقار محل:  بجهة ، كشرى

 اكسسوار عن 70272 برقم 20191016 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال ابو مصطفى مبارك محمد -  17

 الدين محى محمد بهيه/  المؤجر السويس زرب راشد شارع 5 رقم بالعقار بعض على مفتوحه ، 321 محالت:  بجهة ، محمول

 مطعم عن 70271 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا على محمد غريب -  18

 الحسيني امين ش8 رقم محل:  بجهة ، ماكوالت

 مقاوالت مكتب عن 70189 برقم 20191001 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين نور حمدي محمود -  19

 علي احمد الدين نور الؤجر النجار كفر محروس شارع 7 رقم بالعقار شقة:  بجهة ، االنترنت دون عمومية وتوريدات

 تخليص مكتب عن 70223 برقم 20191008 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي مصطفي محمد عالء -  20

 محمد ياسر\ المؤجر المالحة اهالي البصرية مساكن شارع 48 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، جمريكي

 مواد بيع عن 70303 برقم 20191022 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس علي صبحى احمد -  21

 على صبحى هللا عبد/النؤجر االلبان عنان شارع 7 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جمله غذائيه

 توريدات عن 70240 برقم 20191010 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار فرج سعد عيد خالد -  22

 الدرج حسن ش 1 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ،(  انترنت دون) عمومية

 ، رجالي مالبس عن 70265 برقم 20191015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن مهاود احمد عبدهللا -  23

 مهاود احمد \ المؤجر اسوان ش9 رقم بالعقار محل:  بجهة

 مواد تجارة عن 70324 برقم 20191028 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غريب محمود نجيب نادية -  24

 عبده عادل زينب/ المؤجرة هاشم السيد جباليه السالم شارع 3 رقم بالعقار محل:  بجهة ، غذائية

 خدمه عن 70246 برقم 20191013 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان متولي عثمان محمد -  25

 حسن مصطفي المؤجر النيل شارع النصر فندق اسفل 4 ،3 ارقام محالت:  بجهة ، محمول اتوخدم ودوليه محليه هاتفيه اتصاالت

 عثمان

 عن 66545 برقم 20191003 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم عبدالفتاح عبدالهادى عبدالفتاح -  26

 عباس محمود ابراهيم ملك    2 السالم البوهى شارع ب 251:  بجهة ، غذائية مواد وتعبئة تصنيع

 عن 66545 برقم 20191003 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم عبدالفتاح عبدالهادى عبدالفتاح -  27

 جالل خالد ممدوح/ المؤجر 2السالم البوهى شارع 232 قطعه ب 11:  بجهة ، غذائية مواد وتعبئة تصنيع

 كباب عن 70290 برقم 20191020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن حافظ جمعه مصطفي -  28

 محمود ابراهيم وافى/المؤجر بكري شارع 5 رقم بالعقار محل:  بجهة ، ومشويات

 عموميه توريدات عن 70291 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزب علي رشاد علي -  29

 ابراهيم سعد فاطمه/ المؤجر اهالي االمن قوات خلف اكتوبر 24 شارع 60 رقم بالعقار 7 شقه:  بجهة ،( االنترنت دون)

 نقل عن 70310 برقم 20191023 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي الحميد عبد رضا محمد -  30

 والده/المؤجر 1 السالم 164 حوض 9 رقم شقة:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية ومقاوالت وتوريدات

:  بجهة ، مكتبه عن 70317 برقم 20191024 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد امين السيد -  31

 الطالب ملك منى بسوق 50 رقم محل

 مني عن 70263 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد مصطفى محمد مصطفى -  32

 سعيد مصطفي محمد \ المؤجر 2 السالم الفردوس شارع 10\9 بالعقار محل:  بجهة ، عالفة ماركت
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 ، اسماك بيع عن 70274 برقم 20191016 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده محمد السيد حسن -  33

 السويس قناة هيئه المجتمع تنميه للجمعيه التابع الدرس حوض بمحالت 2 رقم محل:  بجهة

 عن 70282 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الراضى عبد هللا عبد ناصر -  34

 االربعين كامل مصطفى ش 52 رقم بالعقار 3 رقم شقة:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه توريدات و عموميه مقاوالت

 سوبر عن 70242 برقم 20191010 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد احمد محمود امال -  35

 الجناين عرابى احمد بمنشية حسين ثروت شارع 72 رقم بالعقار محل:  بجهة ، ماركت

 بجهة ، مكتبة عن 70271 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا على محمد غريب -  36

 السويس - السويس الحسينى امين شارع 8رقم محل: 

 بجهة ، مكتبة عن 70271 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا على محمد غريب -  37

 السويس الحسينى امين شارع بعض على مفتوحين 5،7،11 محالت: 

 حالقه صالون عن 70336 برقم 20191029 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد مرسي مصطفي -  38

 مبارك عبده سعد ملك شوقي الشيخ ش 34 رقم بالعقار محل:  بجهة ،

 سفر عن 70235 برقم 20191009 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض محمود فكرى عبدالنبى -  39

 حسن عباس غريب/ ملك البطراوى عزبة:  بجهة ، بالداخل عماله ونقل ورحالت

 ، رخام مخزن عن 43324 برقم 20191003 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان علي سليمان كمال -  40

 الطالب ملك   3 نمرة الغربى الشلوفة حوض الكائن:  بجهة

 توريدات عن 70254 برقم 20191014 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صديق محمد حسن -  41

 القديم عبده احمد كفر المنعم عبد شارع 3 رقم بالعقار محل:  بجهة ،(  انترنت دون) عمومية

 بيع عن 70228 برقم 20191008 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي السيد محمود عبدالرحمن -  42

 االربعين/الجيزه رياض بشارع محل:  بجهة ، المحمول وصيانه

 ، رخام مخزن عن 43324 برقم 20191003 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان علي سليمان كمال -  43

 الطالب ملك القديمة الصناعية المدينة شمتو مصنع خلف الحديد السكة شارع من عوده محمد شارع:  بجهة

 جاهزه مالبس عن 70316 برقم 20191024 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمود احمد فاتن -  44

 احمد فايزه/ملك العزيز عبد بن عمر شارع من على محمد شارع 4:  بجهة ،

 زراعية مبيدات عن 70338 برقم 20191029 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فخري محمد علي لمياء -  45

 والدها ملك الرائد قرية ش74:  بجهة ، زراعية واستشارات وتقاوي

 لتربية حظير عن 56265 برقم 20191016 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد محمد نعمة -  46

 حسن فضل محمود\ المؤجر الجباليات عارف ابو شارع 3 رقم قطعة:  بجهة ، المواشي وحلب وتسمين

 لتربية حظير عن 56265 برقم 20191016 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد محمد نعمة -  47

 عرابي احمد منشية خضر محمد شارع 21 بالعقار شقة:  بجهة ، المواشي وحلب وتسمين

 و مكتبه عن 70204 برقم 20191003 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال حسن ىيحي رانده -  48

 عبدالغنى هدى ملك        الجديد عبده احمد كفر 1622 ش3:  بجهة ، خردوات

 مكتب عن 70187 برقم 20191001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود مصطفي نبيل محمد -  49

 18 رقم العقار:  بجهة ، المصانع وعمرات المصانع وخطوط واصالح وصيانة انترنتى دون عمومية وتوريدات عمومية مقاوالت

 محمد حسن سمير المؤجر المنورة المدينة شارع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 البان منتجات تجاره عن 70236 برقم 20191010 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد علي احمد هانى -  50

 الخضر شارع 32 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ،

 ، احذية تصنيع عن 70277 برقم 20191016 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابادير معوض عادل بيتر -  51

 حسن عبده محمد \ المؤجر االسعاف ميدان الزعبالوي برج 2 رقم بالعقار محل:  بجهة

:  بجهة ، صيدلية عن 70307 برقم 20191023 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فادي الدكتور صيدلية -  52

 السالم عبد  احمد/المؤجر صدقي ش من متفرع كامل مصطفي شارع23 رقم بالعقار 7؛6؛5 ارقام محالت

 ماكوالت عن 70311 برقم 20191023 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عكاشه سعيد محمود -  53

 صالح مصطفي سحر/المؤجر الفرز الحسيني امين ش 28 بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، بحرية

 توريدات عن 70325 برقم 20191028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد حندق سمير محمد -  54

/ المؤجر بورتوفيق الزهراء برج الجيش شارع 34 رقم بالعقار السادس بالدور 602 رقم شقة:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه

 والده

 عن 70218 برقم 20191008 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف الكريم جاد عباس الدين جمال -  55

 المجتمع لتنميه التابع النور بمدينه الجمعيه ملك مربع 6 رقم محل:  بجهة ، صحيه ادوات تجاره

 نقل مكتب عن 70258 برقم 20191014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه طقية الدين صالح كرم -  56

 الدين صالح ياسر/  المؤجر سنترال ش الرجوله منشيه:  بجهة ، بالسيارات

 عن 70241 برقم 20191010 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض ابراهيم معوض ابراهيم محمد -  57

 يونس طه عبدالعزيز/المؤجر رشدي حسين شارع 26 رقم بالعقار محل:  بجهة ، سفن مخلفات

 االجهزه صيانه عن 70203 برقم 20191002 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امين حسين اسماء -  58

 احمد حسين محمد ورثه ملك شحاته السيد برج خلف التعويضات ارض مستج شارع 7:  بجهة ، المواتير ولف الكربائيه

 ، جاهزة مالبس عن 70207 برقم 20191003 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعيد محمد السيد امانى -  59

 مرسى احمد فوزى/المؤجر    يوليو23 شارع 1 رقم العقار:  بجهة

 بيع و بقالة عن 70321 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عسيرى سنوسى وفاء -  60

 موسى سعدنى/ المؤجر - الفرز هاشم الشيخ شارع 62 رقم بالعقار محل:  بجهة ، ورقية مستلزمات و منظفات

 اكسسوار عن 70326 برقم 20191028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الوهاب عبد محمد فاطمة -  61

 السيد حسين محمد/  المؤجر عرابي احمد من رياضي شارع 12 رقم بالعقار محل:  بجهة ، محمول

 تجارة عن 70335 برقم 20191029 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدان اللطيف عبد عبده دعاء -  62

 نصار السيد احمد كمال ملك 2 السالم السالم عبد علي ش ا120:  بجهة ، بالداخل عماله وتوريد غذائية مواد وتوريد

 ادوات تجاره عن 70231 برقم 20191009 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد توفيق عيد عادل -  63

 والده ملك الكويت حى قاسم موسي شارع 3:  بجهة ، صحيه

 قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  الغذائيه المواد وتوريد لبيع الطايع مؤسسه) بشاري طايع ربيع عبدالرحمن -  64

 عوض خليل محمد الشهيد شارع ب 57 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، غذائيه مواد وتوريد بيع عن 70201 برقم 20191002 فى

 طايع ربيع/ المؤجر 2 السالم 174

 مكتبه عن 70237 برقم 20191010 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حمزه الفتاح عبد تامر -  65

 محمد الفتوح ابو محمود المؤجر هاشم السيد الصادق عبد شارع:  بجهة ،( االنترنت بدون) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 لالدوات عن 70285 برقم 20191007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالسالم ابراهيم سعيد -  66

 االمن قوات بجوار اهالي 1 اكتوبرعماره 24:  بجهة ، ومالبس منزليه

 حظيرة عن 70280 برقم 20191016 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد زيد ابو محمد شيماء -  67

 حسن هللا عبد عماد/  المؤجر السويس الجناين المفارق كبريت الترعه ش رقم بالعقار:  بجهة ، االلبان انتاج بغرض مواشى

 عن 70293 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات محمد حسن العظيم عبد عادل -  68

 هانى عمرو/المؤجر ظحاف محمد شارع 28 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جاهزه مالبس بيع

 توريدات عن 70264 برقم 20191015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرازق عبد عويس صابر خالد -  69

 محمد/ المؤجر السويس المالحه الصفا ش ا 16 رقم بالعقار 7 رقم شقة:  بجهة ،(  االنترنت دون) مكتبية ادوات وجملة عمومية

 رجب خميس

 مواد تعبئه عن 70250 برقم 20191013 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد ابراهيم خديجه -  70

 غريب وسهير خليفه محمود المؤجر المختار حسن شارع المالحه الخليفه عماره 81:  بجهة ، وتوريدها غذائيه

 توريدات عن 70257 برقم 20191014 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم حسان عبده محمد -  71

 حسان عبده اسالم/ المؤجر بورتوفيق الجيش ش 1 رقم العقار:  بجهة ، بحريه واشغال بحريه

 عمومية مقاوالت عن 70260 برقم 20191014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد طه مسعد محمد -  72

 سليمان احمد الرحيم عبد \ مللك هاشم السيد االمامين مسجد الحمة ش 13:  بجهة ،(  انترنت دون) عمومية وتوريدات

 عن 70202 برقم 20191002 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغنى عبد احمد الحميد عبد الدين عالء -  73

 فاروق وفاء/ الموجر المعمل عرب التوحيد مسجد بجوار فاروق بشارع محل:  بجهة ، مكتبه

 مطعم عن 70226 برقم 20191008 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس محمد شعبان محمد -  74

 محمد علي السيد/المؤجر ماهر احمد شارع 3 رقم العقار:  بجهة ، ماكوالت

 من حلوي تصنيع عن 70221 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد علي احمد محمد -  75

 خليل امام محمد سمير/المؤجر راشد شارع 2 رقم بالعقار:  بجهة ، عجين

 صيدلية عن 70270 برقم 20191015 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اشرف محمود/ الدكتور صيدلية -  76

 السويس فيصل اكتوبر 24 ناصر شارع تقاطع سيتى صان كمبوند223 رقم عقار 29 رقم محل:  بجهة ، عامة

 مقاوالت عن 70294 برقم 20191021 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمد صالح محمد -  77

 الكويت حي الوكيل مصطفي ش من العاطي عبد ش339 رفم بالعقار محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية وتوريدات

 علي فكري حمدان/المؤجر

 اعداد عن 70285 برقم 20191017 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد يوسف ابراهيم -  78

 سيد عبده \المؤجر النيل ش الساعة برج امام المغربي تقسيم المدارس ش 31 ع 9 رقم محل:  بجهة ، البحرية الماكوالت وتجهيز

 سيد عبده

 مخلفات عن 70304 برقم 20191022 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولي محمد محمد احمد عالء -  79

 مصطفي محمد غريب عزه/المؤجر حوده كفر فياض سعيد شارع 11 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جزاره

 عن 70341 برقم 20191030 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد الدين سراج اشرف عمرو -  80

 السحاب الخطاب عمربن ش3 رقم نماء برج 7 رقم محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) والكميوتر المحمول اجهزة واصالح تجارة

 الدين سراج اشرف/ المؤجر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 سيارات سروجى عن 70193 برقم 20191001 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود على محمد -  81

 عبدالعزيز حسن رجاء/  ملك   كامل كفر الغربى سالمة شارع 49:  بجهة ،

 حريمي ترزي عن 70196 برقم 20191002 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين قاسم محمود ايمان -  82

 جرجس زاهر ناديه/ملك هالل مدرسه شارع من ناصف حفني شارع 48:  بجهة ،

 مكتب عن 70194 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجليل عبد الدين عالء محمد -  83

 والده المؤجر 2 السالم شارع 246 رقم بالعقار شقة:  بجهة ، جمريكي تخليص

 تجاره عن 70217 برقم 20191007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم العزيز عبد سليم العزيز عبد -  84

 الدين صالح محمد صالح المؤجر بورتوفيق 9 باب الفنارات شارع 1 رقم العقار:  بجهة ، الكهربائيه االدوات

 ميكانيكي ورشه عن 70211 برقم 20191007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حسن جمعه مرفت -  85

 الصناعيه بالمدينه 19 رقم بالعقار محل:  بجهة ، سيارات

 مطعم عن 70297 برقم 20191021 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بشير محمد مصطفي -  86

 خضاري محمد احمد/المؤجر الغوري بشارع المثلث شباب نادي بجوار محل:  بجهة ، ماكوالت

:  بجهة ، صيدليه عن 70307 برقم 20191023 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فادى الدكتور صيدليه -  87

 عبدالسالم احمد المؤجر صدقى شارع من متفرع كامل مصطففى شارع 23 رقم بالعقار  5//6//7 ارقام محالت

 مصنع عن 69561 برقم 20191015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد محمد احمد ابراهيم محمود -  88

 السيد العبد محمد معاذ\ المؤجر الصحراوي االسماعلية السويس طريق الصناعية المنطقة:  بجهة ، نجارة

 مصنع عن 69561 برقم 20191015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد محمد احمد ابراهيم محمود -  89

 قلزم تل من الكاشف شارع 6 بالعقار علوي االول الدورب شقة:  بجهة ، نجارة

 مكتب عن 70267 برقم 20191015 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر برهام فرج ربيع محمود -  90

 2 السالم اكتوبر 16 ش 56 ،27 رقم بالعقار محل:  بجهة ،(  انترنت دون) مراقبة كاميرات

 عن 70309 برقم 20191023 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال ابو الحمد ابو الوهاب عبد محمد -  91

 والده/المؤجر سليم كفر امام شارع 10 رقم بالعقار محل:  بجهة ، تمونية بقالة

 عن 70320 برقم 20191027 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان الوهاب عبد رمضان محمد -  92

 فوزى عزام/ المؤجر - عتاقة المعمل عرب التحرير منشية شارع 2 رقم محل:  بجهة ، حلويات و تسالى

 تيشن بالي العاب عن 70308 برقم 20191023 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رجب نوح احمد -  93

 الدين نصر ابراهيم مدحت/ المؤجر النور مدينه ساحل عماره 30 رقم العقار:  بجهة ،

 نجارة ورشة عن 70337 برقم 20191029 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم مسعود ابوالفضل محمد -  94

 مسعود ابوالفضل ورثة/ المؤجر البوهى ورشة بجوار القديمة الصناعية المنطقة بشارع محل:  بجهة ، يدوية

 نقل مكتب عن 70233 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد احمد شلبى مجدى -  95

 نصرالدين على محمد ايمن/ المؤجر القديم عبده احمد كفر سالمة شارع 15 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالسيارات

:  بجهة ، بقاله عن 70238 برقم 20191010 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد عادل محمد -  96

 محمد داليا/المؤجر الصعايده شارع 19 رقم بالعقار محل

 مقاوالت عن 70249 برقم 20191013 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عطيه مصطفي مدحت -  97

 قاسم محمود اشرف ملك عرابي احمد شارع من وديع حاره 21 عقار:  بجهة ،( االنترنت بدون) عموميه توريدات و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 70249 برقم 20191013 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العموميه والتوريدات للمقاوالت المدين -  98

 قاسم محمود اشرف ملك عرابي احمد شارع من وديع حاره 21 عقار:  بجهة ،( االنترنت بدون) عموميه توريدات و مقاوالت

 تجاره عن 70256 برقم 20191014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد عالءالدين محمد -  99

 زغلول سعد ش 13 رقم بالعقار االرضي بالدور 3 رقم محل:  بجهة ، واكسسوارتها والطبيه الشمسيه النظارات

 مقاوالت عن 70206 برقم 20191003 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموافى عبدالفتاح فؤاد مى -  100

 عودة منجد احمد/ المؤجر     الصباح ملعب امام اليسر برج:  بجهة ، صناعية وانشاءات

 توزيع عن 70210 برقم 20191007 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرحان حلمي محمد عادل احمد -  101

 سالم الغني عبد سيد المؤجر الجديد عبدخ احمد كفر 162 شارع 27 رقم عقار:  بجهة ، غذائيه مواد

 مالبس عن 70216 برقم 20191007 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد مهران عابدين بدريه -  102

 احمد دياب غاده ملك االسعاف ميدان 13 ع:  بجهة ، جاهزة

 تعبئه عن 70227 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد مختار على -  103

 الجناين العزبي جوده بارض محل:  بجهة ، غذائيه مواد وتغليف

 عن 70225 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيف اللطيف عبد هاشم ابو محمد -  104

 عطيه عصام/المؤجر الصديق بكر ابو شارع 114 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، واالسمنت الحديد وتويد لتجاره

 مسلتزمات بيع عن 70222 برقم 20191008 فى قيد ، 500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي سليمان احمد ايمان -  105

 مصطفي خليل مصطفي/ملك العمده قريه النوافعه بالشارع محل:  بجهة ، طبيه

 ادوات عن 70318 برقم 20191027 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البارى عبد هللا عبد احمد محمود -  106

 احمد ذينب/ المؤجر - 1 السالم مروان بن الملك عبد شارع ب 1013 رقم بالعقار محل:  بجهة ، كهربائية

 مالبس عن 70322 برقم 20191027 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخالق عبد حنفى على رضا -  107

 رضا هللا عبد/ المؤجر - السويس التحرير شارع 39 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جاهزة

 نقل عن 70314 برقم 20191024 فى قيد ، 45000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد حمزه الوهاب عبد يحيي -  108

 والده ملك الجديد عبده احمد كفر 168 شارع علوى االول بالدور شقه:  بجهة ، بالسيارات

 عن 70327 برقم 20191028 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد محمد احمد الرحمن عبد -  109

 صديق محمد/ المؤجر هاشم السيد فريد محمد ح 19 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، والدبرياج الفرامل تيل وبيع لتصليح ورشة

 ابراهيم

 ، منظفات عن 70273 برقم 20191016 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور مكاوى احمد رزقه -  110

 الغورى ش 6 رقم بالعقار شقة:  بجهة

:  بجهة ، بقالة عن 70333 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ذكي محمد ايمان -  111

 سعيد احمد/المؤجر 2 السالم مسجد بجوار طلعت محمود شارع ب 65 رقم بالعقار محل

 من حلوي عن 70248 برقم 20191013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود حنفي عمر -  112

 خليل ابراهيم الكريم عبد ملك 2 السالم النور شارع 61 عماره:  بجهة ، عجين

 70255 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   رجب مطعم) السيد محمد محمد رجب -  113

 عبدالعزيز السيد/ المؤجر السويس النهضه شارع 21 رقم بالعقار محل:  بجهة ، متنوعه ماكوالت مطعم عن

 توريدات عن 70259 برقم 20191014 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف يوسف احمد فتنه -  114

 محمود عزت\ المؤجر 2 السالم حوض ب 120 رقم بالعقار 1 رقم مكتب:  بجهة ، بحرية واشغال بحرية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 70199 برقم 20191002 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حامد الراضي عبد محروص -  115

 الشلوفه الهاويس بشارع كائن محل:  بجهة ، بالداخل عماله وتوريد ورحالت سفر مكتب

 مقاوالت عن 70209 برقم 20191007 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فريج محيسن ابراهيم محمد -  116

 والده ملك المنوره المدينه شارع في هانى 55 ش 1 رقم محل:  بجهة ، عموميه

 عن 70306 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغراز مصطفي طه شريف محمد -  117

 محمد ليلي/المؤجر 1 السالم الثوره شارع 10 رقم العقار:  بجهة ،( االنترنت دون) صناعيه وخدمات عموميه توريدات مكتب

 يوسف

 مالبس عن 70316 برقم 20191024 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمود احمد فاتن -  118

 احمد فايزه ملك عبدالعزيز بن عمر شارع من على محمد شارع 4:  بجهة ، جاهزه

 مصنع عن 68643 برقم 20191014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد الجواد عبد صابر محمد -  119

 سمير رضا \ المؤجر االسماعلية السويس بطريق الصناعية المنطقة 6 ح:  بجهة ، تجارة

 مصنع عن 68643 برقم 20191014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد الجواد عبد صابر محمد -  120

 الهيشة سعيد محمود ش 19 رقم بالعقار 1 رقم شقة:  بجهة ، تجارة

 موارد تنمية عن 70312 برقم 20191023 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربيع محمد علي محمد -  121

 السالم عبد مني/المؤجرة الباسل ش بالعقار شقة:  بجهة ، بشرية

 جاهزه مالبس عن 70315 برقم 20191024 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مرسي محمد احمد -  122

 هديه يوسف ابراهيم/ملك الشهداء شارع 34:  بجهة ،

 مواد تجاره عن 70324 برقم 20191028 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غريب محمود نجيب ناديه -  123

 عبده عادل زينب لمؤجرا هاشم السيد جباليه السالم شارع 3 رقم بالعقار محل:  بجهة ، غذائيه

 غيار قطع بيع عن 70334 برقم 20191029 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي عكاشة محمود ياسر -  124

 يوسف كمال خالد ملك-هاشم السيد- الحجاج شارع:  بجهة ، موتسكالت

 تعبئة عن 70342 برقم 20191030 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النشار محمود موسي ابراهيم احمد -  125

 حمدي/ المؤجر مصر بنك خلف 2 السالم دريم بمول االرضي بالدور 6 رقم محل:  بجهة ،( والسائلة الصلبة) غذائية مواد وتغليف

 محمد الحميد عبد

 نظارات بيع عن 70344 برقم 20191031 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعدهللا عطا عزت تريزة -  126

 الحميد عبد فهمي علي محمد/المؤجر الوكيل مصطفي ش من المتفرع سويلم حارة 4:  بجهة ، وشمسية طبية

 مكتب عن 70253 برقم 20191014 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر ابو ناجي فهمي اسماء -  127

 الجديد عبده احمد كفر الجامع ش 46 ع:  بجهة ،(  انترنت دون) عمومية توريدات

 ، جملة بقالة عن 70190 برقم 20191001 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفه على على هدى -  128

 بعداللطيف احمد/ المؤجر 1 السالم 120 حوض الخطاب بن عمر شارع 19 بعمارة محل:  بجهة

 عن 70191 برقم 20191001 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عشري محمد ابراهيم محمد وليد -  129

 بتروجاس تقسيم 2 السالم شارع 97 بالعقاريه مكتب:  بجهة ، جمركي تخليص

 قطع توريد عن 70229 برقم 20191008 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مصطفى سيد سها -  130

 محمد ياسين وفاء ملك السويس االربعين 30 رقم محل يوسف عبدالحكيم شارع 6:  بجهة ، صناعيه وخدمات هيدروليك غيار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 70298 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الوهاب عبد الرؤف عبد احمد -  131

 حسين محمد احمد/  المؤجر عرابي احمد منشية ثروت شارع 2 رقم مكتب:  بجهة ، نقل خدمات

 توريدات عن 70301 برقم 20191022 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم حسن محمد -  132

/ المؤجر  السويس - االربعين حوده كفر هاشم ش 8 رقم بالعقار 2 رقم شقة:  بجهة ، بالسيارات نقل و( االنترنت عدا ما) عموميه

 محمد على

 مكتب عن 70331 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس محمد دومين محمد -  133

 سليم محمد نصره/  المؤجر بني االمل شارع 44 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية وتوريدات مقاوالت

 تجاره عن 70279 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد جرتا ،  سعدهللا سامى ادوار مارفن -  134

 محمود احمد محمود المؤجر البرج شارع 121:  بجهة ، وسيراميك صحيه ادوات

 نقل مكتب عن 70244 برقم 20191013 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد فوزى محمود مصطفى -  135

 سالمه اوالد منشية الدراويش شارع 16:  بجهة ، برى بالسيارات

 ، حلويات بيع عن 70262 برقم 20191015 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل درياس نادر ماجدة -  136

 - البقاع حي- الحرفيين بمنطقة خشبي كشك:  بجهة

 سفر مكتب عن 70345 برقم 20191031 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي عبدهللا عوض سحر -  137

 القادر عبد علي احمد/  المؤجر العزيز عمربن ش 6 رقم العقار:  بجهة ، بالداخل ورحالت

 مالبس عن 70251 برقم 20191014 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد السعيد جيهان -  138

 الكويت حي العزيز عبد بن عمر شارع من السهولي شارع رضوان ابو ارض 3 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جاهزه

 توزيع عن 70198 برقم 20191002 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد جادالكريم بدوي احمد -  139

 الكريم جاد بدوي/المؤجر 1 السالم مسلم االمام شارع 246 قطعه 24 حوض:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 توريد عن 70289 برقم 20191020 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطيف عيد السيد فريد السيد -  140

 فكري سعد شاديه/المؤجره النيل شارع من النيل ماسه برج 1 رقم بالعقار محل:  بجهة ، غذائيه مواد وتوزيع

 مقاوالت عن 70299 برقم 20191021 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس علي ابراهيم علي -  141

 والده/  المؤجر الخطاب بن عمر مدينة السيد غريب ش 1 رقم بالعقار محل:  بجهة ، عمومية

 ، حلوانى عن 70302 برقم 20191022 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اقالديوس خليل ماهر كيرلس -  142

 وجيه/المؤجر جيت سويس مشروع 1 رقم محل الزراعي االصالح تقسيم االمن قوات بجوار ناصر شارع 4 رقم قطعه:  بجهة

 فوزى

 مكتب عن 70305 برقم 20191022 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دياب سعيد محمد عادل محمد -  143

 داود حنفي رجب/ المؤجر الجديد عبده احمد كفر 158 شارع 161 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، جمركي تخليص

 تجارة عن 70343 برقم 20191031 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي محمد صبحي فوزي -  144

 والده/  مؤجرال العرب كفر عافيه ابو حارة الغوري ش 60 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جملة والدخان الساجير

 توريدات مكتب عن 70269 برقم 20191015 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي احمد سعيد مي -  145

 عباس فكري ابراهيم \ مللك هاشم السيد جبالية عشري شارع13:  بجهة ،(  انترنت دون) بالداخل عماله وتوريدات عمومية

 تجارة عن 70340 برقم 20191030 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد علي العزيز عبد جهاد -  146

 ابو يس احمد محمد/  المؤجر االقصر ش2 رقم بالعقار محل:  بجهة ، التجميل ومستحضرات وبالستيكات ورقية ومنتجات منظفات

 الدهب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 70220 برقم 20191008 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه عبدالمعطي الفتاح عبد بدوي -  147

 احمد الرحيم عبد محمود \مللك الجديد الغوري شارع من متفرع امين محمود ش:  بجهة ، وحلويات تسالي

 نقل عن 70195 برقم 20191002 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن فارس عبدالمحسن -  148

 عبدالقادر محمد محمدين/ ملك البطراوى عزبة شارع 3:  بجهة ، بالداخل ورحالت وسفر عماله

 مقاوالت عن 70205 برقم 20191003 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالسعود محمود انور فرج -  149

 محمد انور فرج امير/ ملك    بورسعيد شارع من الغريب ح1:  بجهة ، وقود محطات وادارة

 بجهة ، عالفه عن 70239 برقم 20191010 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض حسن محمد احمد -  150

 العال عبد حسين محمد/ المؤجر الحديد السكه ش: 

 مكتب عن 70300 برقم 20191021 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد السيد الفتاح عبد علي -  151

 شحاته رباب/  المؤجر الدرس حوض 51 بالمنطقة 3 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، غذائية مواد توريدات

 تجميع عن 70329 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غريب محمد حسن السيد حسن -  152

 الطالب ملك ناصر طريق اكتوبر 24 شارع 18 رقم محل:  بجهة ، الدهانات وتلوين

 بيع عن 70332 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور محمود الغريب محمد هانم -  153

 محروس الكريم جاد/المؤجر شميس شارع الشمال علي العذب حارة 4 رقم بالعقار محل:  بجهة ، الطرح وتجارة

 تجارة عن 70275 برقم 20191016 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر حسن منصور محمد -  154

 طاير حسن منصور هدي \ المؤجرة الوسطاني الجيش ش 17 رقم بالعقار محل:  بجهة ، منزلية ادوات

 تنميه عن 70247 برقم 20191013 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولي محمد عاطف شروق -  155

 الهندي برج االول بالدور شقه:  بجهة ، الالزمه التراخيص علي الحصول وبعض االنترنت عدا فيما القران وتحفيظ شريهب موارد

 هندوي السيد السيد المؤجر الغوري شارع

 مكتب عن 70212 برقم 20191007 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر هللا امر الفضل ابو سعاد -  156

 الجديد الغوري شارع من عزت ش 18 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالداخل ورحالت سفر

 ، ماركت ميني عن 70224 برقم 20191008 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمد سعيد احمد -  157

 شرقاوي رجب ورثه/المؤجر النجار كفر الغراز شارع 50 رقم بالعقار محل:  بجهة

 ، بقاله عن 68894 برقم 20191023 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفي احمد صادق حسن -  158

 والده/المؤجر الفرز حاليا الحسيني وامين سابقا راشد شارع 43:  بجهة

 ، عطارة عن 70295 برقم 20191021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلب فتحي عصام كريم -  159

 محمود احمد رمضان/ المؤجر كامل مصطفي ش 25 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة

 نقل عن 70284 برقم 20191017 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الدين نور فاوي احمد -  160

 الزراير العليم عبد ش 16 رقم بالعقار شقة:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية وتوريدات بالسيارت

 عن 70266 برقم 20191015 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هارون الدين نور هللا عطيه شحات -  161

 الدين سعد شادية \ المؤجر الكويت حي مصطفي الروف عبد ش 2 رقم بالعقار محل:  بجهة ، مصاعد وصيانة تركيب

 مواد بيع عن 70286 برقم 20191017 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربه عبد حامد فواد عمرو -  162

 ربيع محمود/ المؤجر الكويت بحي عزت ش 1 رقم بالعقار محل:  بجهة ، غذائية

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 5000.000   مالها ،رأس  السياحى و العقارى التسويق  ،  شركة   السيد الفتاح عبد احمد/  شريكه و ابراهيم نسيم محمد -  1

 الرياضية المدينة شارع 19 رقم بالعقار كائن:  بجهة ، السياحى و العقارى التسويق عن ، 70319 برقم 20191027 فى ،قيدت

 السويس الجديد المالحة

   مالها ،رأس(  االنترنت دون) عمومية وتوريدات مقاوالت  ،  شركة   وشريكة عبدالرحمن محمود هاشم محمود -  2

 شارع 44:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية وتوريدات مقاوالت عن ، 70287 برقم 20191017 فى ،قيدت 250000.000

 حودة كفر الصديق ابوبكر

   مالها ،رأس  عمومية ومقاوالت( االنترنت دون) عمومية توريدات  ،  شركة   وشريكة مصطفى احمد فؤاد محمد -  3

 عقار:  بجهة ، عمومية ومقاوالت( االنترنت دون) عمومية توريدات عن ، 70213 برقم 20191007 فى ،قيدت 100000.000

 1السالم عفان بن عثمان شارع ب 496 رقم

   الديكور واعمال( االنترنت دون) عموميه وتوريدات عامه مقاوالت  ،  شركة   وشريكته رشوان محمد الجواد عبد هاني -  4

 االنترنت دون) عموميه وتوريدات عامه مقاوالت عن ، 70283 برقم 20191017 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس

 الكويت حي 1 رقم عقار محمود مصطفي شارع:  بجهة ، الديكور واعمال(

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس(  االنترنت دون)عمومية توريدات  ،  شركة   وشريكة صادق حسن شاكر وليد عمرو -  5

 بجوار المنورة المدينة 1 رقم محل شارع 342:  بجهة ،( االنترنت دون)عمومية توريدات عن ، 70268 برقم 20191015

 رمضان احمد مدرسة

 برقم 20191028 فى ،قيدت 500000.000   اماله ،رأس   محاجر استغالل  ،  شركة   وشريكه ابراهيم السيد محمد محمود -  6

 الخطاب بن عمر مسجد بجوار العمومي الشارع - الصفا مدينة:  بجهة ، محاجر استغالل عن ، 70330

 ،قيدت 48000.000   مالها ،رأس(  االنترنت دون) عموميه توريدات و نقل  ،  شركة   وشركائها حسن الحمد ابو احمد والء -  7

 المحروسه زمزم برج 705 رقم شقه:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه توريدات و نقل عن ، 70188 برقم 20191001 فى

 برقم 20191010 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  السيارت غيار قطع تجارة  ،  شركة   وشركاه مهران صالح -  8

 النيل شارع الحى سليم مركز محالت 24,  23 رقم المحل:  بجهة ، السيارت غيار قطع تجارة عن ، 70243

 برقم 20191002 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  لوجيستيه خدمات  ،  شركة   وشريكه محمد محمد علي وليد -  9

 عرابي احمد من مظلوم شارع 26:  بجهة ، لوجيستيه خدمات عن ، 70197

   مالها ،رأس(  االنترنت دون)عموميه وتوريدات عمومية مقاوالت  ،  شركة   وشريكة عبدالحميد احمد عالء -  10

 12:  بجهة ،( االنترنت دون)عموميه وتوريدات عمومية مقاوالت عن ، 70238 برقم 20191028 فى ،قيدت 100000.000

 المياه وابور شارع

 برقم 20191008 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس  المالبس وتجاره بيع  ،  شركة   وشركائها حنفي علي جيهان -  11

 حرب طلعت شارع 65:  بجهة ، المالبس وتجاره بيع عن ، 70219

   مالها ،رأس   ومعدات ومهمات بالداخل عماله وتوريد سيارات نقل  ،  شركة   وشريكته احمد سيد محمد حسنى وليد -  12

 شارع 1:  بجهة ، ومعدات ومهمات بالداخل عماله وتوريد سيارات نقل عن ، 70234 برقم 20191009 فى ،قيدت 50000.000

 القديمه الصناعيه المدينه صادق الرحمن عبد

 ، 70288 برقم 20191020 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  المالبس تجاره   ،  شركة   وشركاه جرجس سعيد -  13

 الفرنساوى المستشفى شارع 44:  بجهة ، المالبس تجاره عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل بشط/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   69447:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حبيب ديوس جابر عادل   - 1

 التجارة العتزاله شطب

 لالستغناء شطب  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   28954:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالسميع   - 2

 عنه

 شطب  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   35123:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمر احمد على السيد   - 3

 عنه لالستغناء

 شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   56831:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طه محمد احمد طه محمد نبيل احمد   - 4

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   43862:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوده رفيع صباح حسنه   - 5

 التجارة العتزالها شطب

 شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   57612:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن محمد حسن جعفر   - 6

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   64431:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمود سعيد ايمان   - 7

 التجاره العتزالها شطب

 شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   60177:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عرفه محمد حسن يوسف نجالء   - 8

 التجاره العتزالها شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   70166:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ويصا خليل جاد مكرم   - 9

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   35051:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبداللطيف ابوالعز محمد   - 10

 عنه لالستغناء شطب

 شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   66273:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالسالم محمد اشرف   - 11

 عنه الستغناء شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   33804:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صبره حسن عابد فاطمه   - 12

 التجاره العتزالها شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   67975:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القفاص حسين محمد نفيسة   - 13

 التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   20191003 تاريخ وفى ،   55864:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحيم سعيد محمد على   - 14

 نهائيا التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   67565:  برقم قيده سبق  ،  فرد اجرت  ،  محمد عبدالرحيم محمد نصره   - 15

 التجاره العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191007 تاريخ وفى ،   69805:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جادالرب احمد عبدالفتاح عادل   - 16

 التجاره عتزاله ال شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   37898:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد حافظ العزيز عبد جمال   - 17

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   66705:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فارس سند عماد بيشوى   - 18

 التجاره العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   68300:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هالل محمود القادر عبد شيرين   - 19

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191008 تاريخ وفى ،   46028:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرزوق السيد راشد امال   - 20

 التجاره العتزالها شطب

 شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   42680:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي محمد عبدالعظيم طارق   - 21

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   23474:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين احمد متولى يحى   - 22

 التجارة العتزاله شطب

 تم   20191009 تاريخ وفى ،   68925:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النجار احمد غنيم زغلول الرحمن عبد   - 23

 التجاره العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191009 تاريخ وفى ،   68764:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد رمضان   - 24

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   64029:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعيد احمد سيد سيده   - 25

 للوفاه شطب

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   70230:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض حسن محمد احمد   - 26

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى ،   68484:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سمعان لبيب مشمش سامح   - 27

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191010 تاريخ وفى ،   60285:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد جوده عبدالحليم عماد   - 28

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   36490:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم السيد  حميد حسن   - 29

 التجارة العتزاله شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   29105:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان محمد عثمان محمد   - 30

 التجاره عتزاله ال شطب

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   58017:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا علي محمد غريب   - 31

 نهائيا التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   58017:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا على محمد غريب   - 32

 نهائيا التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   69510:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بشاى سعيد ظريف صفوت   - 33

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   59325:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد الصغير حمدان خالد   - 34

 للوفاه شطب

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   59325:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد الصعير حمدان خالد   - 35

 للوفاة شطب

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   39377:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد السالم عبد صفيه   - 36

 للوفاة شطب

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   70060:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد مسعود مرسي وسام   - 37

 التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   68600:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح ابراهيم فوزي ساميه   - 38

 التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   53983:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد محمود محمد   - 39

 التجارة العتزاله شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   23567:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعد ابراهيم طارق   - 40

 التجارة العتزاله

 وفى ،   61242:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الهندسيه واالعمال البناء مواد وتوريد العموميه للمقاوالت السنباوى   - 41

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو تم   20191015 تاريخ

  السجل شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   56530:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين محمود محمد خيرى   - 42

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   66861:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عبدالعظيم نصر اسماء   - 43

 التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   66410:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه سليم عبدالعزيز ياسر   - 44

 التجارة العتزاله شطب

 تم   20191016 تاريخ وفى ،   68876:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العمومية والتوريدات للمقاوالت الحسين   - 45

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   55268:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عليوه نصر فكرى مصطفى   - 46

 التجارة العتزاله شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   55710:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد السيد عبدهللا محمود   - 47

 التجاره الغتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   58386:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد فؤاد صالح محمد   - 48

 التجارة العتزاله شطب

 تم   20191017 تاريخ وفى ،   68819:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شراوى العزيز عبد االسالم سيف عمر   - 49

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 تم   20191020 تاريخ وفى ،   61964:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  وادى محمد ربه عبد عبدالنبى احمد   - 50

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   58986:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جرجس سدارى عبدالرؤف منال   - 51

 التجارة العتزالها شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   64288:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه يوسف السيد احمد   - 52

 نهائيا التجاره العتزال شطب

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   55840:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جادهللا ابراهيم محمود عبدالرسول   - 53

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   57067:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم مصطفى يوسف محمد   - 54

 نهائيا التجاره العتزال شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   57517:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل احمد قنديل الصابر حسن   - 55

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   63535:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصير احمد محمود محمد   - 56

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191020 تاريخ وفى ،   60957:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على السيد عبدالعزيز مها   - 57

 نهائيا التجاره العتزال شطب

 شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   45322:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زرزور احمد السيد علي احمد   - 58

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 تم   20191021 تاريخ وفى ،   66847:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدرس حسين محمد ابراهيم عبدالرحمن   - 59

 نهائيا التجاره العتزال شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   60392:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمود العبد عبده   - 60

 نهائيا التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191021 تاريخ وفى ،   40691:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  االلفى محمد احمد فريده   - 61

 التجارة العتزالها شطب

 شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   66588:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسنين على حسنين محمد محمود   - 62

 نهائيا التجاره العتزال شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   61021:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلطان عبدالعزيز عبدالعال صباح   - 63

 نهائيا التجارة العتزالها شطب  السجل
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191001 ، تاريخ وفي  61844 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاشم محمود صالح محمد -  1

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  54575 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل احمد موسى احمد عصام -  2

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  70072 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بيومي محمد سعيد امينه -  3

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  50580 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا عبدالمطلب محمد مصطفى -  4

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  69858 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دكرونى دردير احمد يوسف -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  63539 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم محمد احمد سالم -  6

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  26516 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالجواد على شعبان سلوى -  7

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191003 ، تاريخ وفي  44350 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بشري مجدي روماني -  8

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  41255 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرحمن عبد حميس احمد محمد -  9

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

,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  51225 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد عبدالمقصود كامل عمرو -  10

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  67866 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بخيت فتحى عدلى احمد -  11

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191007 ، تاريخ وفي  67866 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بخيت فتحى عدلى احمد -  12

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  69645 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالعظيم سعد مصطفى -  13

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  65842 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجندى محمد حسن عادل محمد -  14

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

,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  55379 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عبدالمجيد شكرى حاتم -  15

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  68989 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم بيومي محمد اميره -  16

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  65909 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحرايرى الدسوقى مصطفى محمد سمر -  17

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  66047 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج سالم محمد فرج -  18

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  63177 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بربرى عبدالمنعم عادل شيماء -  19

  جنيه  35000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  63177 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بربرى عبدالمنعم عادل شيماء -  20

  جنيه  35000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  57854 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسعد فرج ابراهيم عماد -  21

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  56662 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نخله عبدالشهيد ارميا محب -  22

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  65069 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال عبدالرحيم حامد عبدالعال -  23

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  66003 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شكيو السيد حسن خضره -  24

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  70178 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل رجب حسني ايه -  25

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  70178 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل رجب حسيني ايه -  26

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  67857 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد منصور احمد مصطفى -  27

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

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  65003 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعظيم مصطفى صالح شريف -  28

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

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  70091 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الباري عبد احمد سيد كرم ناصر -  29

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  57869 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود خليفه محمد عمر -  30

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  43609 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زويد خليل ابراهيم نعيمه -  31

  جنيه  500.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  66899 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم على عبدالمعز عاطف -  32

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191014 ، تاريخ وفي  60914 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج غطاس مالك اشرف -  33

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191015 ، تاريخ وفي  69981 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحارث ابو ابراهيم عبدالرحمن ناصر -  34

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  54685 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على احمد عبدالمنعم محمود -  35

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  28296 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  التجاريه سالمه مؤسسه -  36

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تم  20191017 ، تاريخ وفي  28296 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيدان سالمه على احمد حازم التجاريه سالمه مؤسسة -  37

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

 تعديل تم  20191017 ، تاريخ وفي  28296 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمه على احمد حازم -التجاريه سالمه موسسة -  38

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  44789 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شحاته علي فيصل هاني -  39

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  44789 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للنقل فيصل مؤسسة - على فيصل هانى -  40

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  62293 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هارون بطرس نادر فكرى -  41

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  67749 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالفتاح على ايمن على -  42

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  69846 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى زكى مسلم محمد -  43

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  60557 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض فهمى رزق فهمى -  44

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  70174 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كيالني السيد ابراهيم عبدهللا -  45

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  62512 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا محمد عبدالعزيز عمرو -  46

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  68216 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عابدين محمد عبدالاله احمد امانى -  47

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  61681 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف سالم حسين رمضان -  48

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191023 ، تاريخ وفي  26343 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عرابى محمد احمد جمال -  49

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  29537 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على الحسينى احمد -  50

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  29537 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيارات لكماليات الحسينى -  51

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  29537 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدراجات لتجارة الحسينى -  52

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  29537 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحسينى -  53

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس

,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  29537 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتوريدات للتجاره الحسينى -  54

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

,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  61428 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبداللطيف سالم عويس رضا -  55

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  14071 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كمبورس على حسن احمد -  56

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  48641 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مهران محمد المعطي عبد فاطمه -  57

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

,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  59681 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض على محمد السيد اسامة -  58

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191027 ، تاريخ وفي  63960 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه حامد حمدان اشرف -  59

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  69212 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرسي العزيز عبد على عبدهللا -  60

  جنيه  75000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  61141 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد عبداللطيف ايمان -  61

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

,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  22331 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد ثابت حلمى زكريا/ مهندس -  62

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  54827 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل على جابر رضا -  63

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  60424 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض احمد مصطفى السيد -  64

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح الالم رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  53909 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قزمان عازر انيس زكريا -  65

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  54276 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قزمان عاذر انيس وائل -  66

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  69908 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علوش احمد احمد مصطفى احمد -  67

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  50520 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن رجب رامى -  68

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  67469 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدر حسن محمد مديحه -  69

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  66902 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على ذكى عثمان كريم -  70

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  57808 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم مصطفي علي احمد -  71

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  66902 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على ذكى عثمان كريم -  72

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  70292 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرب جاد الكريم عيد لملوم محمد -  73

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  64552 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والتجارة لالستيراد المهدى -  74

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 70190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه على على هدى -  1

  بعداللطيف احمد/ المؤجر 1 السالم 120 حوض الخطاب بن عمر شارع 19 بعمارة محل ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 65454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سيد محمد سعاد -  2

 حمدان يوسف علي/المؤجر الدرس حوض كثير بن شارع 5 رقم بالعقار محل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 70191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشري محمد ابراهيم محمد وليد -  3

 بتروجاس تقسيم 2 السالم شارع 97 بالعقاريه مكتب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 70187    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مصطفي نبيل محمد -  4

 محمد حسن سمير المؤجر المنورة المدينة شارع 18 رقم العقار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 70189    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين نور حمدي محمود -  5

 علي احمد الدين نور الؤجر النجار كفر محروس شارع 7 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير

 الغاء ،:   يرالـتأش وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 28954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسميع -  6

 والده المؤجر وهبا مكتب خلف راشد شارع من متفرع المسلمانى شارع 23 رقم بالعقار 3 رقم محل/االخر الرئيسي المحل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 70192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد غريب نورهان -  7

  السويس االربعين حمدي/ ش 10 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 69927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد انور مصطفى عبدهللا -  8

 احمد انور مصطفي/المؤجر المطاحن خلف االسماعيليه السويس طريق الصناعيه بالمنطقه 26 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 35123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر احمد على السيد -  9

 المجد ابو فوزيه/المؤجر الكويت حي امام شارع 73 ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 35123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر احمد على السيد -  10

  1999/10/18 في 3083 برقم المودع/االخر الرئيسي المحل الغاء ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 70194    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجليل عبد الدين عالء محمد -  11

 والده المؤجر 2 السالم شارع 246 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 70193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود على محمد -  12

  عبدالعزيز حسن رجاء/  ملك   كامل كفر الغربى سالمة شارع 49 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 70202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد احمد الحميد عبد الدين عالء -  13

 فاروق وفاء/ الموجر المعمل عرب التوحيد مسجد بجوار فاروق بشارع 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

,  نوانالع تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 70202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد احمد الحميد عبد الدين عالء -  14

 فاروق وفاء/ الموجر المعمل عرب التوحيد مسجد بجوار فاروق بشارع محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 70200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده ابو محمد الدين جمال وليد -  15

 علي احمد ابراهيم/المؤجر حوده كفر الصديق بكر ابو شارع 5 ،:   الـتأشير وصف

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 70203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين حسين اسماء -  16

 احمد حسين محمد ورثه ملك شحاته السيد برج خلف التعويضات ارض مستج شارع 7

 وفي 70108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المعدات تاجير و العمومية للتوريدات العطار) العطار حسن احمد مصطفى -  17

 محمد نورالدين محمد المؤجر الزراير هللا على بشارع كائن 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ

 تاريخ وفي 66545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وقطاعى جمله الغذائيه المواد وتوزيع للتجارة الصيفى مؤسسة -  18

 ابراهيم/ملك 2 السالم البوهي شارع ب 251/  اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191002

 عباس محمود

 تم 20191002 تاريخ وفي 66545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيفى عبدالسالم عبدالفتاح عبدالهادى عبدالفتاح -  19

 عباس محمود ابراهيم/ملك 2 السالم البوهي شارع ب 251/  اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 66545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغذائيه المواد وتسويق لتوريد الصيفى مؤسسة -  20

 عباس محمود ابراهيم/ملك 2 السالم البوهي شارع ب 251/  اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 35051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف العز ابو محمد -  21

  التوفيقيه مدينه محالت 5 رقم محل/االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 70202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد احمد الحميد عبد الدين عالء -  22

 فاروق وفاء/ الموجر المعمل عرب التوحيد مسجد بجوار فاروق بشارع محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 70202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد احمد الحميد عبد الدين عالء -  23

 وفاء/ الموجر المعمل عرب التوحيد مسجد بجوار فاروق بشارع 1 رقم بالعقار محل/اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 فاروق

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 70198    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جادالكريم بدوي احمد -  24

 الكريم جاد بدوي/المؤجر 1 السالم مسلم االمام شارع 246 قطعه 24 حوض ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 70199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حامد الراضي عبد محروص -  25

  الشلوفه الهاويس بشارع كائن محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 70195    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن فارس عبدالمحسن -  26

 عبدالقادر محمد محمدين/ ملك البطراوى عزبة شارع 3 ،:   الـتأشير

 وفي 70201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الغذائيه المواد وتوريد لبيع الطايع مؤسسه) بشاري طايع ربيع عبدالرحمن -  27

 السالم 174 عوض خليل محمد الشهيد شارع ب 57 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ

 طايع ربيع/ المؤجر 2

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 70196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين قاسم محمود ايمان -  28

 جرجس زاهر ناديه/ملك هالل مدرسه شارع من ناصف حفني شارع 48 ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 66545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالفتاح عبدالهادى عبدالفتاح -  29

 عباس محمود ابراهيم ملك    2 السالم البوهى شارع ب 251 ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 66545    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالفتاح عبدالهادى عبدالفتاح -  30

 جالل خالد ممدوح/ المؤجر 2السالم البوهى شارع 232 قطعه ب 11 ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 43324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان علي سليمان كمال -  31

 الطالب ملك   3 نمرة الغربى الشلوفة حوض الكائن ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 43324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان علي سليمان كمال -  32

 الطالب ملك القديمة الصناعية المدينة شمتو مصنع خلف الحديد السكة شارع من عوده محمد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 49409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدهللا رافت فرج -  33

 محمود الرحمن عبد محمد/ المؤجر/ شوقي احمد شارع8 رقم بالعقار محل/ تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 70207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيد محمد السيد امانى -  34

 مرسى احمد فوزى/المؤجر    يوليو23 شارع 1 رقم العقار ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 25142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مداح حامد احمد احمد -  35

 احمد حامد احمد/ملك شميس من الرازق عبد حاره 1 ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 70204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال حسن يحيى رانده -  36

 عبدالغنى هدى ملك        الجديد عبده احمد كفر 1622 ش3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 70205    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود محمود انور فرج -  37

 محمد انور فرج امير/ ملك    بورسعيد شارع من الغريب ح1 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 66273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالسالم محمد اشرف -  38

  الوسطاني شميس شارع/االخر الرئيسي المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 70206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى عبدالفتاح فؤاد مى -  39

 عودة منجد احمد/ المؤجر     الصباح ملعب امام اليسر برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 48030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمود محمد رفعت -  40

  السويس السالم شباب مركز بصور الكائن مكرر 8 رقم محل/ تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 70214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي سامي سامي محمد طارق -  41

  السخنة العين ريزورت السيرينا منتجع 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 70209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريج محيسن ابراهيم محمد -  42

 والده ملك المنوره المدينه شارع في هانى 55 ش 1 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 70217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم العزيز عبد سليم العزيز عبد -  43

  الدين صالح محمد صالح المؤجر بورتوفيق 9 باب لفناراتا شارع 1 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 70210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان حلمي محمد عادل احمد -  44

 سالم الغني عبد سيد المؤجر الجديد عبدخ احمد كفر 162 شارع 27 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 62445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد محمد سيد ايمان -  45

 محمود عادل نشوى ملك الجالء شارع 34 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 70211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن جمعه مرفت -  46

 الصناعيه بالمدينه 19 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 70216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد مهران عابدين بدريه -  47

  احمد دياب غاده ملك االسعاف ميدان 13 ع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 70212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر هللا امر الفضل ابو سعاد -  48

 الجديد الغوري شارع من عزت ش 18 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 70285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالسالم ابراهيم سعيد -  49

 االمن قوات بجوار اهالي 1 اكتوبرعماره 24 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 43076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السيد فاروق محمد -  50

 الطالب/ ملك 3 رقم محل كامل مصطفي ناصيه الكوبري شارع 1 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 70208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فرج فراج محمد -  51

  النموذجي المثلث بسوق ا بقطاع 10 رقم محل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 70228    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد محمود عبدالرحمن -  52

 االربعين/الجيزه رياض بشارع محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 70222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي سليمان احمد ايمان -  53

 مصطفي خليل مصطفي/ملك العمده قريه النوافعه بالشارع محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 70229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى سيد سها -  54

 محمد ياسين وفاء ملك السويس االربعين 30 رقم محل يوسف عبدالحكيم شارع 6 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 70221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علي احمد محمد -  55

 خليل امام محمد سمير/المؤجر راشد شارع 2 رقم بالعقار ،

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 70225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف اللطيف عبد هاشم ابو محمد -  56

  عطيه عصام/المؤجر الصديق بكر ابو شارع 114 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 70224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد سعيد احمد -  57

 شرقاوي رجب ورثه/المؤجر النجار كفر الغراز شارع 50 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 53786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى محمود احمد منير عبدالمهيمن ابراهيم -  58

 التبين والصلب الحديد شارع المعدنية للدرسات التبين معهد حلوان- حلون\ اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  االرضي الدور1001 وحدة

 20191008 تاريخ وفي 53786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العموميه والتوريدات العموميه للمقاوالت مرعى ابراهيم -  59

 والصلب الحديد شارع المعدنية للدرسات التبين معهد حلوان- حلون\ اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  االرضي الدور1001 وحدة التبين

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 53786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد منير عبدالمهيمن ابراهيم -  60

 الدور1001 وحدة التبين والصلب الحديد شارع المعدنية للدرسات التبين معهد حلوان- حلون\ اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

  االرضي

 تاريخ وفي 53786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والبحريه العموميه والتوريدات العموميه للمقاوالت مرعى ابراهيم -  61

 شارع المعدنية للدرسات التبين معهد حلوان- حلون\ اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191008

  االرضي الدور1001 وحدة التبين والصلب الحديد

 تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 53786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمومية والتوريدات للمقاوالت مرعى ابراهيم -  62

 التبين والصلب الحديد شارع المعدنية للدرسات التبين معهد حلوان- حلون\ اخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  االرضي الدور1001 وحدة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 63579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم عبدالعظيم احمد -  63

  مكاوي حلمي/ المؤجر ناصر شارع من الروضة جوهرة برج 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 70226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس محمد شعبان محمد -  64

 محمد علي السيد/المؤجر اهرم احمد شارع 3 رقم العقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 70218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الكريم جاد عباس الدين جمال -  65

 المجتمع لتنميه التابع النور بمدينه الجمعيه ملك مربع 6 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 70230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حسن محمد احمد -  66

 الجناين/  العمده الحديد السكه شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 70220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالمعطي الفتاح عبد بدوي -  67

  احمد الرحيم عبد محمود \مللك الجديد الغوري شارع من متفرع امين محمود ش ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 70227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد مختار على -  68

 الجناين العزبي جوده بارض محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 70223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي مصطفي محمد عالء -  69

  محمد ياسر\ المؤجر المالحة اهالي البصرية مساكن شارع 48 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 56566    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت محمد محمود رجب -  70

  الطالب مللك 1 السالم 8 حوض ا 104 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 70233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد شلبى مجدى -  71

 نصرالدين على محمد ايمن/ المؤجر القديم عبده احمد كفر سالمة شارع 15 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 69599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنودة جادهللا نجيب مجدى -  72

  هللا جاد نجيب\ المؤجر 1 السالم 19 حوض326 رقم القطعة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 70235    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمود فكرى عبدالنبى -  73

 حسن عباس غريب/ ملك البطراوى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 70232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه مصطفي احمد فلاير -  74

 محمد محمد ابتسام المؤجره 1 السالم الخطاب بن عمر شارع ا 2459 بقطعه 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 70231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد توفيق عيد عادل -  75

 والده ملك الكويت حى قاسم موسي شارع 3 ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 70236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علي احمد هانى -  76

 الخضر شارع 32 رقم بالعقار 1 رقم محل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 70238    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عادل محمد -  77

 محمد داليا/المؤجر الصعايده شارع 19 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 70239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حسن محمد احمد -  78

 العال عبد حسين محمد/ المؤجر الحديد السكه ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 56883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم عبدالمجيد جاد موسى -  79

 4 رقم محل طه عبده متولي الشهيد شارع القديمه المنشيه 157 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 70240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار فرج سعد عيد خالد -  80

  الدرج حسن ش 1 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 70242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد محمود امال -  81

  الجناين عرابى احمد بمنشية حسين ثروت شارع 72 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 70241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض ابراهيم معوض ابراهيم محمد -  82

 يونس طه عبدالعزيز/المؤجر رشدي حسين شارع 26 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 70237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حمزه الفتاح عبد تامر -  83

 محمد الفتوح ابو محمود المؤجر هاشم السيد الصادق عبد شارع ،:   الـتأشير

 وفي 70108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  المعدات تاجير و العمومية للتوريدات العطار) العطار حسن احمد مصطفى -  84

 زرب   عابدين ش تنظيم 6 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 70247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولي محمد عاطف شروق -  85

 هندوي السيد السيد المؤجر الغوري شارع الهندي برج االول بالدور شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 70246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان متولي عثمان محمد -  86

 عثمان حسن مصطفي المؤجر النيل شارع النصر فندق اسفل 4 ،3 ارقام محالت ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 70250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد ابراهيم خديجه -  87

 غريب وسهير خليفه محمود المؤجر المختار حسن شارع المالحه الخليفه عماره 81 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 33307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين على محمد مصطفى محمد -  88

 الشاذلى عبدهللا/ المؤجر - الكويت بحي الجاهزه المالبس مصنع شارع من السوق شارع 58 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 70248    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود حنفي عمر -  89

 خليل ابراهيم الكريم عبد ملك 2 السالم النور شارع 61 عماره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 70244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فوزى محمود مصطفى -  90

 سالمه اوالد منشية الدراويش شارع 16 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 70249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطيه مصطفي مدحت -  91

 قاسم محمود اشرف ملك عرابي احمد شارع من وديع حاره 21 عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 70249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العموميه والتوريدات للمقاوالت المدين -  92

 قاسم محمود اشرف ملك عرابي احمد شارع من وديع حاره 21 عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 70261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكراني المنعم عبد محمد محمود -  93

  السيد سمير عزيزة\ مللك المالحة الشرقية مساكن ش101 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 70256    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عالءالدين محمد -  94

 زغلول سعد ش 13 رقم بالعقار االرضي بالدور 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 70257    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم حسان عبده محمد -  95

 حسان عبده اسالم/ المؤجر بورتوفيق الجيش ش 1 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 70251    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد السعيد جيهان -  96

 الكويت حي العزيز عبد بن عمر شارع من السهولي شارع رضوان ابو ارض 3 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 70254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صديق محمد حسن -  97

  القديم عبده احمد كفر المنعم عبد شارع 3 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 70255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  رجب مطعم) السيد محمد محمد رجب -  98

 عبدالعزيز السيد/ المؤجر السويس النهضه شارع 21 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 70258    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه طقية الدين صالح كرم -  99

 الدين صالح ياسر/  المؤجر سنترال ش الرجوله منشيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 68643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد الجواد عبد صابر محمد -  100

  سمير رضا \ المؤجر االسماعلية السويس بطريق الصناعية المنطقة 6 ح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 68643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد الجواد عبد صابر محمد -  101

  الهيشة سعيد محمود ش 19 رقم بالعقار 1 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 70260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد طه مسعد محمد -  102

  سليمان احمد الرحيم عبد \ مللك هاشم السيد االمامين مسجد الحمة ش 13 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 58083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد عبدالرحمن الهام -  103

 عربي عمرو/ المؤجر الباسل ش من فراج محمد ش 2 رقم بالعقار االرضي بالدور 1 رقم شقه/  عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 حسن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 70253    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابو ناجي فهمي اسماء -  104

  الجديد عبده احمد كفر الجامع ش 46 ع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 68643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد الجواد عبد صابر محمد -  105

 السيد مازن سمير رضا/  المؤجر السويس بطريق الصناعيه المنطقه( 6) ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 70259    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف يوسف احمد فتنه -  106

 محمود عزت\ المؤجر 2 السالم حوض ب 120 رقم بالعقار 1 رقم مكتب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 69569    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد محمد احمد صباح -  107

  متولي الخالق عبد حسني محمود/  المؤجر السويس الجناين البحارة كبريت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 70263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مصطفى محمد مصطفى -  108

  سعيد مصطفي محمد \ المؤجر 2 السالم الفردوس شارع 10\9 بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 70264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عويس صابر خالد -  109

 رجب خميس محمد/ المؤجر السويس المالحه الصفا ش ا 16 رقم بالعقار 7 رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 70265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مهاود احمد عبدهللا -  110

  مهاود احمد \ المؤجر اسوان ش9 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 70271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على محمد غريب -  111

 السويس - السويس الحسينى امين شارع 8رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 70271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على محمد غريب -  112

 السويس الحسينى امين شارع بعض على مفتوحين 5،7،11 محالت ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 70270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اشرف محمود/ الدكتور صيدلية -  113

 السويس فيصل اكتوبر 24 ناصر شارع تقاطع سيتى صان كمبوند223 رقم عقار 29 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 70266    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون الدين نور هللا عطيه شحات -  114

  الدين سعد شادية \ المؤجر الكويت حي مصطفي الروف عبد ش 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 69561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دحما محمد احمد ابراهيم محمود -  115

  السيد العبد محمد معاذ\ المؤجر الصحراوي االسماعلية السويس طريق الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 69561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد محمد احمد ابراهيم محمود -  116

  قلزم تل من الكاشف شارع 6 بالعقار علوي االول بالدور شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 70267    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر برهام فرج ربيع محمود -  117

 2 السالم اكتوبر 16 ش 56 ،27 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 69561    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد محمد احمد ابراهيم محمود -  118

 العبد محمد معاذ المؤجر الصحراوى االسماعيليه طريق الصناعيه المنطقه 1 رقم العقار/ اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 70271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على محمد غريب -  119

 السويس- السويس الحسينى امين شارع بعض على مفتوحين 5،7،11 محالت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 70271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على محمد غريب -  120

  الحسيني امين ش8 رقم محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 70262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل درياس نادر ماجدة -  121

  - البقاع حي- الحرفيين بمنطقة خشبي كشك ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 70269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد سعيد مي -  122

  عباس فكري ابراهيم \ مللك هاشم السيد جبالية عشري شارع13 ،

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 70281    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطى عبد عبادى سمير عبادى -  123

 عبادى سمير/ المؤجر االربعين عرابى احمد ش 23 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 70273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور مكاوى احمد رزقه -  124

  الغورى ش 6 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 70276    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد موسى رضا -  125

 الصعايدة-االسعاف ميدان 16 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 70275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر حسن منصور محمد -  126

  طاير حسن منصور هدي \ المؤجرة الوسطاني الجيش ش 17 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 70279    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدهللا سامى ادوار مارفن -  127

 محمود احمد محمود المؤجر البرج شارع 121 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 70280    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد زيد ابو محمد شيماء -  128

 حسن هللا عبد عماد/  المؤجر السويس الجناين المفارق كبريت الترعه ش رقم بالعقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 54685    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد عبدالمنعم محمود -  129

 فتحى ديانه ملك  1 السالم 563 قطعه 1 حوض 3 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 70282    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الراضى عبد هللا عبد ناصر -  130

  االربعين كامل طفىمص ش 52 رقم بالعقار 3 رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 70272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو مصطفى مبارك محمد -  131

 الدين محى محمد بهيه/  المؤجر السويس زرب راشد شارع 5 رقم بالعقار بعض على مفتوحه ، 321 محالت ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 56265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد نعمه -  132

  حسن فصل محمود \ المؤجر الجباليات عارف ابو شارع 3 رقم قطعة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 56265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد محمد نعمة -  133

  حسن فضل محمود\ المؤجر الجباليات عارف ابو شارع 3 رقم قطعة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 56265    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد محمد نعمة -  134

  عرابي احمد منشية خضر محمد شارع 21 بالعقار شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 70274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده محمد السيد حسن -  135

 السويس قناة هيئه المجتمع تنميه للجمعيه التابع الدرس حوض بمحالت 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 70277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابادير معوض عادل بيتر -  136

  حسن عبده محمد \ المؤجر االسعاف ميدان الزعبالوي برج 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 70285    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد يوسف ابراهيم -  137

  سيد عبده سيد عبده \المؤجر النيل ش الساعة برج امام المغربي تقسيم المدارس ش 31 ع 9 رقم محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 70286    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد حامد فواد عمرو -  138

  ربيع محمود/ مؤجرال الكويت بحي عزت ش 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 29735    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمد فوزى سيده -  139

 احمد خالد/  المؤجر السويس االربعين القديم عبده احمد ك الجيش ش1 رقم بالعقار 4 رقم محل/ عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 70284    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدين نور فاوي احمد -  140

  الزراير العليم عبد ش 16 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 70289    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عيد السيد فريد السيد -  141

 فكري سعد شاديه/المؤجره النيل شارع من النيل ماسه برج 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 70291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب علي رشاد علي -  142

  ابراهيم سعد فاطمه/ المؤجر اهالي االمن قوات خلف اكتوبر 24 شارع 60 رقم بالعقار 7 شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 70293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمد حسن العظيم عبد عادل -  143

 هانى عمرو/المؤجر حافظ محمد شارع 28 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 70290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن حافظ جمعه مصطفي -  144

 محمود ابراهيم وافى/المؤجر بكري شارع 5 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 58222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عوض على احمد اسالم -  145

 عوض محمد مجدى/  المؤجر    السويس - االستاد شارع 24/ 23 محلين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 59211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعيد جالل هانى -  146

 محمد حافظ عادل/  ملك - السويس ماهر احمد ش 2 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 70292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرب جاد الكريم عيد لملوم محمد -  147

 بيومي حسن محمد ملك الجزيره شباب مركز بجوار بورسعيد شارع 5 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان عديلت تم 20191021 تاريخ وفي 69349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلهول موسى بركات احمد -  148

 حسان على فتحى/ المؤجر العمومى بالسوق التجارى حسان بمول علوى الثانى بالدور 9/7 محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 31490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن محمد على -  149

 محمد على ابوبكر/ المؤجر الخياط شارع 5 ع 1 رقم محل/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 70299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس علي ابراهيم علي -  150

 والده/  المؤجر الخطاب بن عمر مدينة السيد غريب ش 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 70295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلب فتحي عصام كريم -  151

  محمود احمد رمضان/ المؤجر كامل مصطفي ش 25 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 31490    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن محمد علي -  152

  محمد علي بكر ابو/ المؤجر الخياط ش 5 ع 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 70294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد صالح محمد -  153

  علي فكري حمدان/المؤجر الكويت حي الوكيل مصطفي ش من العاطي عبد ش339 رفم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 70296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم القادر عبد ايمن نورهان -  154

  عالم علي احمد/  المؤجر 2 السالم التوفيق ش 110 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 68216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عابدين محمد عبدالاله احمد امانى -  155

 عبدهللا احمد حنان/المؤجر  السويس القديمه المالحه زمزم شارع14 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 70300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد الفتاح عبد علي -  156

  شحاته رباب/  المؤجر الدرس حوض 51 بالمنطقة 3 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 70297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بشير محمد مصطفي -  157

  خضاري محمد احمد/المؤجر الغوري بشارع المثلث شباب نادي بجوار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 70298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الوهاب عبد الرؤف عبد احمد -  158

  حسين محمد احمد/  المؤجر عرابي احمد منشية ثروت شارع 2 رقم مكتب ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 70306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغراز مصطفي طه شريف محمد -  159

 يوسف محمد ليلي/المؤجر 1 السالم الثوره شارع 10 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 70301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم حسن محمد -  160

 محمد على/ المؤجر  السويس - االربعين حوده كفر هاشم ش 8 رقم بالعقار 2 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 70305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب سعيد محمد عادل محمد -  161

 داود حنفي رجب/ المؤجر الجديد عبده احمد كفر 158 شارع 161 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 70303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس علي صبحى احمد -  162

 على صبحى هللا عبد/النؤجر االلبان عنان شارع 7 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 70304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولي محمد محمد احمد عالء -  163

  مصطفي محمد غريب عزه/المؤجر حوده كفر فياض سعيد شارع 11 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 56169    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عواد بيومى محمد -  164

 محمد نادى عالء/ المؤجر النور شارع 5 مربع 4 ق 4 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 66344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان الصديق محمد علي محمد -  165

 السخنه العين   الوادى قريه التجارى بالمول A2     محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 70302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اقالديوس خليل ماهر كيرلس -  166

 وجيه/المؤجر جيت سويس مشروع 1 رقم محل الزراعي االصالح تقسيم االمن قوات بجوار ناصر شارع 4 رقم قطعه ،:   الـتأشير

 فوزى

,  العنوان تعديل تم 20191022 تاريخ وفي 66344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان الصديق محمد على محمد -  167

 السخنه العين   الوادى   قريه التجارى بالمول  A  2  محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 70307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فادى الدكتور صيدليه -  168

 عبدالسالم احمد المؤجر صدقى شارع من متفرع كامل مصطففى شارع 23 رقم بالعقار  5//6//7 ارقام محالت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 69433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عفيفى حسين نجاه -  169

  حسين كامل حسن/المؤجر الزراير المؤمنين ش 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 70308    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رجب نوح احمد -  170

 الدين نصر ابراهيم مدحت/ المؤجر النور مدينه ساحل عماره 30 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 70312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع محمد علي محمد -  171

  السالم عبد مني/المؤجرة الباسل ش بالعقار شقة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 70311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عكاشه سعيد محمود -  172

  صالح مصطفي سحر/المؤجر الفرز الحسيني امين ش 28 بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 68894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي احمد صادق حسن -  173

 والده/المؤجر الفرز حاليا الحسيني وامين سابقا راشد شارع 43 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 69433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عفيفي حسين نجاة -  174

  حسين كامل حسن/ المؤجر الزارير المؤمنين ش 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 61681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف سالم حسين رمضان -  175

 على محمد طه المؤجر الجديد الغورى شارع من حماد شارع 6 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 70309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو الحمد ابو الوهاب عبد محمد -  176

 والده/المؤجر سليم كفر امام شارع 10 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 70310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي الحميد عبد رضا محمد -  177

 والده/المؤجر 1 السالم 164 حوض 9 رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 70313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقي ابراهيم قطب زين -  178

  محمود احمد اسماء/  المؤجرة الصفوه ابراج الخليفه ش 701 رقم شقة 2 رقم عقار ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 69852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنتر العجمى -احمد عجمى فتحى وليد -  179

 قنديل احمد عجمى فتحى/ المؤجر عرابى احمد شارع 7 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 70307    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فادي الدكتور صيدلية -  180

  السالم عبد  احمد/المؤجر صدقي ش نم متفرع كامل مصطفي شارع23 رقم بالعقار 7؛6؛5 ارقام محالت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 70316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود احمد فاتن -  181

 احمد فايزه/ملك العزيز عبد بن عمر شارع من على محمد شارع 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 70315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مرسي محمد احمد -  182

 هديه يوسف ابراهيم/ملك الشهداء شارع 34 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 70317    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد امين السيد -  183

  الطالب ملك منى بسوق 50 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 69122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود علي ابراهيم مصطفي -  184

  رمضان النبي عبد محمد/ المؤجر الجديد عبده احمد ك االنابيب مخزن ش 168 ش 144 عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 66024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمود محمود -  185

 امين وفاء/ المؤجر  ناصر طريق يوسف الحكيم عبد ش 6 رقم بالعقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 63386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد السيد حسن وائل -  186

 سيد الدين عالء/ المؤجر - الغورى ش المحافظة تقسيم 2 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 70316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود احمد فاتن -  187

 احمد فايزه ملك عبدالعزيز بن عمر شارع من على محمد شارع 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 69122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود على ابراهيم مصطفى -  188

  النبي عبد محمد/  المؤجر الجديد عبده احمد ك االنابيب مخزن ش 168 ش 144 عقار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 70314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد حمزه الوهاب عبد يحيي -  189

 والده ملك الجديد عبده احمد كفر 168 شارع علوى االول بالدور شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  عنوانال تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 49848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد شابون عبدالمنعم جمال -  190

 بالمثلث المجتمع تنمية جمعية/ المؤجر - المجاهدين بمسجد الملحق 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 70322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد حنفى على رضا -  191

 رضا هللا عبد/ المؤجر - السويس التحرير شارع 39 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 70318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البارى عبد هللا عبد احمد محمود -  192

 احمد ذينب/ المؤجر - 1 السالم مروان بن الملك عبد شارع ب 1013 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 63315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجود عبد محمد جمال محمد -  193

  هللا سعد ادور/المؤجر المالحة الجديدة المحروسة تقسيم االرض ق علي القائم 9 زمزم ببرج 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 70323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المنعم عبد محمد يارا -  194

 كمال محسن/  المؤجر - فيصل 1 السالم لالسمدة النصر شارع 89 حوض 31 قطعة االرضى بالدور 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 توفيق الدين

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 41401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا عبدهللا سهير -  195

 محمد الغنى عبد حسن/ملك عرابى احمد شارع من الجيزه شارع 4 رقم بالعقار وجعله الرئيسى المحل عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 41401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا عبدهللا سهير -  196

 2016/07/16 في 3460 برقم المودع االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 63315    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالموجود محمد جمال محمد -  197

  هللا سعد سامي ادور/المؤجر المالحة ديدةالج المحروسة تقسيم االرض ق علي القائم 9 زمزم ببرج 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 70320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان الوهاب عبد رمضان محمد -  198

 فوزى عزام/ المؤجر - عتاقة المعمل عرب التحرير منشية شارع 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 70321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عسيرى سنوسى وفاء -  199

 موسى سعدنى/ المؤجر - الفرز هاشم الشيخ شارع 62 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 23297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد احمد جمعه محمود -  200

 السويس الرياض السويس استاد سور محالت 85،86 رقم محلين االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 70326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الوهاب عبد محمد فاطمة -  201

  السيد حسين محمد/  المؤجر عرابي احمد من رياضي شارع 12 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 70325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد حندق سمير محمد -  202

 والده/ المؤجر بورتوفيق الزهراء برج الجيش شارع 34 رقم بالعقار السادس بالدور 602 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 23297    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد احمد جمعه محمود -  203

 الرياضى السويس استاد سور محالت 86,  85 رقمى محلين بالعنوان الكائن االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 70329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب محمد حسن السيد حسن -  204

 الطالب ملك ناصر طريق اكتوبر 24 شارع 18 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 56293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض لبيب جرجس ميالد -  205

 عبدهللا احمد محمد/المؤجر العزيز عبد بن عمرو شارع 46 رقم العقار/  تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 70327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد احمد الرحمن عبد -  206

  ابراهيم صديق محمد/ المؤجر هاشم السيد فريد محمد ح 19 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 58730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد قاسم ابراهيم -  207

 حسن محمود هيام/المؤجر شوقي احمد شارع 8 رقم عقار قاسم قصر بعماره 102 شقه/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 58730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد قاسم ابراهيم -  208

 حسن محمود هيام المؤجر شوقى احمد شارع 8 رقم عقار قاسم قصر عماره 102 شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 34778    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رمضان خديجة -  209

 بتاريخ 146 برقم المودع السويس الجناين 3 رقم محل العمده قريه الثوره شارع 1 الكائن االخر الرئيسى المحل/الغاء ،:   الـتأشير

 القطاعي الحيواني الغلف بنشاط 2008/01/015

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 70324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب محمود نجيب ناديه -  210

 عبده عادل زينب المؤجر هاشم السيد جباليه السالم شارع 3 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 70331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد دومين محمد -  211

  سليم محمد نصره/  المؤجر بني االمل شارع 44 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 70324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب محمود نجيب نادية -  212

  عبده عادل زينب/ المؤجرة هاشم السيد جباليه السالم شارع 3 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 60424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض احمد مصطفى السيد -  213

 الطالب/ملك - السويس السويس الغريب بكرى ش 31 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 70339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي مصطفي عصام ايمان -  214

  سعيد وليم هاني/المؤجر النور مدينة ش اليوساب بمول علوي االول الدور 113 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 70333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ذكي محمد ايمان -  215

  سعيد احمد/المؤجر 2 السالم مسجد بجوار طلعت محمود شارع ب 65 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 70335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدان اللطيف عبد عبده دعاء -  216

  نصار السيد احمد كمال ملك 2 السالم السالم عبد علي ش ا120 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 70338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فخري محمد علي لمياء -  217

  والدها ملك الرائد قرية ش74 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 70334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عكاشة محمود ياسر -  218

  يوسف كمال خالد ملك-هاشم السيد- الحجاج شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 25272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السالم عبد مصطفى فرج -  219

 توفيق المسيح عبد/  المؤجر - السويس بورتوفيق المروة ش 4 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 61952    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، على احمد يونس ايمن -  220

 السويس البريطانى المعهد امام اسوان ش 8 بالعنوان الكائن االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 70336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد مرسي مصطفي -  221

 مبارك عبده سعد ملك شوقي الشيخ ش 34 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 70337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم مسعود ابوالفضل محمد -  222

 مسعود ابوالفضل ورثة/ المؤجر البوهى ورشة بجوار القديمة الصناعية المنطقة بشارع محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 70332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمود الغريب محمد هانم -  223

 محروس الكريم جاد/المؤجر شميس شارع الشمال علي العذب حارة 4 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 70342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشار محمود موسي ابراهيم احمد -  224

  محمد الحميد عبد حمدي/ المؤجر مصر بنك خلف 2 السالم دريم بمول االرضي بالدور 6 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 47679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان حسن علي وائل -  225

 االسماعيلية السويس طريق الصناعية بالمنطقة الغربى الشلوفه بحوض 3حوض بالعنوان الكائن و فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  الصحراوى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 61952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد يونس ايمن -  226

  للغات البريطانى المركز امام اسوان ش 8 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 70340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علي العزيز عبد جهاد -  227

  الدهب ابو يس احمد محمد/  المؤجر االقصر ش2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 47679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان حسن علي وائل -  228

  الصحراوي االسماعلية السويس طريق الصناعية بالمنطقة الغربي الشلوفة بحوض 3 حوض ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 59288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب حسين محمد عبدالمنعم احمد -  229

 برقم والمودع الشهداء شارع المدينة شباب مركز نادى بسور 79 رقم محل/ الكائن االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

 2016/03/01 في 1133

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 59288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب حسين محمد عبدالمنعم احمد -  230

 في 1135برقم والمودع الشهداء شارع المدينة شباب مركز سور 83/ الكائن االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف

2016/03/01 

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 59288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب حسين محمد عبدالمنعم احمد -  231

  محمد خالد شريف/ المؤجر - 1 السالم ا 35 رقم بالعقار 1 رقم محل بالعنوان الكائن و فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 70341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد الدين سراج اشرف عمرو -  232

  الدين سراج اشرف/ المؤجر السحاب الخطاب عمربن ش3 رقم نماء برج 7 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 47754    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي محمود موسي ابراهيم -  233

 السويس جسر الخطاب بن عمر ش من المصطفى ش 235 بالعنوان الكائن و فرع افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 59288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب حسين محمد المنعم عبد احمد -  234

  محمد حالد شريف/  المؤجر 1 بالسالم ا 35 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 63539    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد احمد سالم -  235

 حسن مرسى وليد/ المؤجر - كامل مصطفى ش 59 رقم بالعقار شقة جعله و العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 59393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد على عطيتو هناء -  236

 اشرف/ المؤجر - االلبان عفان بن عثمان ش الخطاب بن عمر بمدينة االرضى بالدور محل جعله و العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 جادالرب محمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 70343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي محمد صبحي فوزي -  237

  والده/  المؤجر العرب كفر عافيه ابو حارة الغوري ش 60 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 70344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدهللا عطا عزت تريزة -  238

  الحميد عبد فهمي علي محمد/المؤجر الوكيل مصطفي ش من المتفرع سويلم حارة 4 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 70345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي عبدهللا عوض سحر -  239

  القادر عبد علي احمد/  المؤجر العزيز عمربن ش 6 رقم العقار ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191001 تاريخ وفي 35123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر احمد على السيد -  1

 (االنترنت دون)عموميه توريدات/تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 64093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العزيز عبد مصطفى محمد -  2

 ورحالت وسفر بتروليه وخدمات(  االنترنت دون) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت/ تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 63539   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد احمد سالم -  3

 (االنترنت دون) عموميه وتوريدات مقاوالت/تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 54575   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل احمد موسى احمد عصام -  4

 سفن ومخلفات عامه مخلفات وتدوير بحريه اشغال/اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 52088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب متولى محمد نسمه -  5

 الكهربائيه االجهزه وصيانه عموميه توريدات مكتب تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 43324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان علي سليمان كمال -  6

 مخزن

 وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 62892   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد عبدالفتاح ياسر -  7

 السيارات وكماليات المتكاملة سيارات خدمة مركز:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 62592   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد سعد السيده -  8

 السيارات وكماليات المتكامله سيارات خدمه مركز/تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 41255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد حميس احمد محمد -  9

 ( االنترنت دون)  عمومية وتوريدات مقاوالت/تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191008 تاريخ وفي 64540   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد احمد محمد احمد محمد -  10

 واعالن دعايه تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 44398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عبدالعاطي حسنين -  11

 ( انترنت دون) عمومية وتوريدات منظفات توريد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 56566   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت محمد محمود رجب -  12

 السريعة الوجبات وتحضير لالعداد مطعم:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 54879   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليم احمد محمد احمد محمد -  13

 (االنترنت دون) عموميه توريدات و عموميه مقاوالت:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 42289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد محمد سيد -  14

 عجين من حلوي/تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 66047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج سالم محمد فرج -  15

 عموميه مقاوالت/اضافه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 66003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكيو السيد حسن خضره -  16

 بالداخل عماله توريد/  نشاط اضافة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 58725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد محمود حسن -  17

 بالداخل عماله توريد/  نشاط اضافة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191013 تاريخ وفي 33307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين على محمد مصطفى محمد -  18

 جمله غذائيه مواد تجارة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 69341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متى سرجيوس سعيد صدف -  19

 ستيشن بالى العاب/ اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 62515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد على احمد -  20

 والسيراميك الصحيه واالدوات السباكه مستلزمات جميع وبيع تجاره وجعله النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 49787   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكرى نجيب ميشيل اسامه -  21

 سفن مخلفات تجاره وجعله النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 57869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود خليفه محمد عمر -  22

 6 المجموعه 36 الفقره من 19 المجموعه عدا فيما وتصدير استيراد/ اضافة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191014 تاريخ وفي 68923   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه على محمود على -  23

 (االنترنت دون) عموميه توريدات/ نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 69747   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالغنى السيد احمد -  24

 بترولية وخدمات معدات وتاجير بالداخل عماله وتوريد صناعية توريدات/ نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191015 تاريخ وفي 54406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد محمد عبدالعال عادل -  25

 بالداخل عماله نقل نشاط اضافة:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 69265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجيرى قناوى المنعم عبد الموجود عبد -  26

 ماركت سوبر\ تعديل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191016 تاريخ وفي 54685   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد دالمنعمعب محمود -  27

 جمركيه وخدمات بالسيارات نقل/  حذف:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 29735   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمد فوزى سيده -  28

 ماركت سوبر/ نشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 67753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام محمد السعيد محمود -  29

 صناعى صرف مياه وتخلص نقل/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 69665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد محمد عمر -  30

 (االنترنت دون) عموميه توريدات/ نشاط اضافه:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 68603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد يوسف احمد -  31

 عمومية مقاوالت/ نشاط حذف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 68603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد يوسف احمد -  32

 عمومية مقاوالت/ نشاط حذف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 65405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالفتاح عبدالحكيم محمد -  33

 جاتهزه مالبس بيع/  نشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 47378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي احمد فتحي محمد -  34

 فواكه و قصب معصره

 وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 68123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا الدسوقى صالح احمد -  35

 كلين دراى مغسلة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 59211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعيد جالل هانى -  36

 اطفال لعب تجارة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 30484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل متولى فؤاد سيده -  37

 اسماك و دواجن بيع جعله و تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 62512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدالعزيز عمرو -  38

 سفن واصالح بحرية واشغال بحرية توريدات/ نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 64180   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد عبدالرحمن حنان -  39

 الصناعيه المستلزمات وتركيب توريد/ النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 44468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان بدر لطفي طارق -  40

 بحرية توريدات و مقاوالت جعله و نشاط اضافة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 62512   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدالعزيز عمرو -  41

 سفن اصالح و بحرية اشغال و بحرية توريدات نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 56169   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد عواد بيومى محمد -  42

 وطعمية فول مطعم/ الى تعدل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191022 تاريخ وفي 44607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغراز طه مصطفي كمال مصطفي -  43

 تريسكالت و ريكشا توكتوك تجارة:  التأشير وصف

 تعديل تم20191022 تاريخ وفي 44607   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والموتسيكالت الدراجات غيار قطع لتجاره الغراز -  44

 تريسكالت و ريكشا توكتوك تجارة:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 61681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف سالم حسين رمضان -  45

 االنترنت دون عموميه توريدات/  اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 69634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال خليل محمد مجدى ريهام -  46

 الحصول بعد االنترنت  وخدمات والمجالت الصحف اصدار عدا فيما والشواطئ القرى واداره عقارى تسويق/  اضافه:  التأشير

 الالزمه التراخيص على

 وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 50451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى احمد محمد -  47

 فما) الواردات و الصادرات على للرقابة العامه الهيئة من عليها المنصوص السلعية المجموعات جميع فى التصدير عموم:  التأشير

 (6 المجموعة من 36 الفقرة و 19 المجموعة عدا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 64200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق محفوظ عبدالرحيم يوسف -  48

 (االنترنت دون) عمومية توريدات نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 64200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق محفوظ عبدالرحيم يوسف -  49

 (االنترنت دون) عمومية توريدات نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 26343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى محمد احمد جمال -  50

 الخرده توريد نشاط اضافة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 43983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحسين محمد حامد السعيد -  51

 جمركية خدمات نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 61428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف سالم عويس رضا -  52

 بحريه اشغال اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 67979   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد احمد سيد نجاح -  53

 غذائية مواد توريد نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 36735   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم خليل ابراهيم اشرف -  54

 (االنترنت دون) عمومية توريدات:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 58459   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده مجاهد الدين عالء احمد -  55

 االستيراد حذف و حشرات ابادة/ اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 29537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الحسينى احمد -  56

 دراجات بيع و( االنترنت دون) عمومية توريدات

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 29537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لكماليات الحسينى -  57

 دراجات بيع و( االنترنت دون) عمومية توريدات:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 29537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدراجات لتجارة الحسينى -  58

 دراجات بيع و( االنترنت دون) عمومية توريدات:  التأشير

 توريدات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 29537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسينى -  59

 دراجات بيع و( االنترنت دون) عمومية

 وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 29537   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات للتجاره الحسينى -  60

 دراجات بيع و( االنترنت دون) عمومية توريدات:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191027 تاريخ وفي 41401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالنجا عبدهللا سهير -  61

 جاهزه مالبس تجاره وجعله النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 66795   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطوان امين سعيد محمد -  62

 بالسيارات نقل/اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي 61141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حمدم عبداللطيف ايمان -  63

 عموميه مقاوالت/اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 69908   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوش احمد احمد مصطفى احمد -  64

 بحرية اشغال:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 61952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد يونس ايمن -  65

 جاهزة مالبس اكسسوار نشاط اضافة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 59242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابوالحمد زكى جمال -  66

 بالداخل سفر مكتب نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 29268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد الدهب ابو ياسر -  67

 جاهزة مالبس/ نشاط اضافة:  التأشير

 تعديل تم20191031 تاريخ وفي 29268   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد الدهب ابو ياسر الدهب ابو احذية -  68

 جاهزة مالبس/ نشاط اضافة:  التأشير وصف,  النشاط

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 70198   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جادالكريم بدوي احمد -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 70251   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد السعيد جيهان -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 70248   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود حنفي عمر -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 70275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جابر حسن صورمن محمد -  4

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 70327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد محمد احمد الرحمن عبد -  5

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 70293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات محمد حسن العظيم عبد عادل -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 70303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس علي صبحى احمد -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 70304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولي محمد محمد احمد عالء -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 70340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علي العزيز عبد جهاد -  9

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 70216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد مهران عابدين بدريه -  10

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 70320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان الوهاب عبد رمضان محمد -  11

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 70321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عسيرى سنوسى وفاء -  12

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 70256   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد عالءالدين محمد -  13

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 70257   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم حسان عبده محمد -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 70238   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عادل محمد -  15

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 70273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور مكاوى احمد رزقه -  16

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 70332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمود الغريب محمد هانم -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 70284   برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدين نور فاوي احمد -  18

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 70337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم مسعود ابوالفضل محمد -  19

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 70298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الوهاب عبد الرؤف عبد احمد -  20

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 70195   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن فارس عبدالمحسن -  21

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 66545   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالفتاح عبدالهادى عبدالفتاح -  22

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 43324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان علي سليمان كمال -  23

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 70317   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد امين السيد -  24

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 70236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علي احمد هانى -  25

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 70271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على محمد غريب -  26

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 70262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل درياس نادر ماجدة -  27

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 70263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مصطفي محمد مصطفي -  28

 خاص: التأشير وصف
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: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 70269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد سعيد مي -  29

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 70301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم حسن محمد -  30

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 70343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي محمد صبحي فوزي -  31

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 70344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدهللا عطا عزت تريزة -  32

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 70208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فرج فراج محمد -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 68643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد الجواد عبد صابر محمد -  34

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 70242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد احمد محمود امال -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 70250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد ابراهيم خديجه -  36

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 70294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد صالح محمد -  37

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 70296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم القادر عبد ايمن نورهان -  38

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 66344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان الصديق محمد علي محمد -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 70204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال حسن يحيى رانده -  40

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 70205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعود محمود انور فرج -  41

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 70210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرحان حلمي محمد عادل احمد -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 70322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخالق عبد حنفى على رضا -  43

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 70237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حمزه الفتاح عبد تامر -  44

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 56265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد محمد نعمة -  45

 خاص: التأشير
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 70226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس محمد شعبان محمد -  46

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 70274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده محمد السيد حسن -  47

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 70333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ذكي محمد ايمان -  48

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 70335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدان اللطيف عبد عبده دعاء -  49

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 70299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس علي ابراهيم علي -  50

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 70209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريج محيسن ابراهيم محمد -  51

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 70316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود احمد فاتن -  52

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 70203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين حسين اسماء -  53

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 70259   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف يوسف احمد فتنه -  54

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 70247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولي محمد عاطف شروق -  55

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 70277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابادير معوض عادل بيتر -  56

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 70227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد مختار على -  57

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 70223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي مصطفي محمد عالء -  58

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 70285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد يوسف ابراهيم -  59

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 70339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي مصطفي عصام ايمان -  60

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 70194   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجليل عبد الدين عالء محمد -  61

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 70308   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رجب نوح احمد -  62

 خاص: التأشير
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 70240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار فرج سعد عيد خالد -  63

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 70282   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الراضى عبد هللا عبد ناصر -  64

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 70225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف اللطيف عبد هاشم ابو محمد -  65

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 70224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد سعيد احمد -  66

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 70264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرازق عبد عويس صابر خالد -  67

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 70265   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن مهاود احمد عبدهللا -  68

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 70192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد غريب نورهان -  69

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 70312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع محمد علي محمد -  70

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 70311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عكاشه سعيد محمود -  71

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 69433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عفيفي حسين نجاة -  72

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 70202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد احمد الحميد عبد الدين عالء -  73

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 70229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى سيد سها -  74

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 70279   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعدهللا سامى ادوار مارفن -  75

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 70221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علي احمد محمد -  76

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 70329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب محمد حسن السيد حسن -  77

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 70336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد مرسي مصطفي -  78

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 70291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب علي رشاد علي -  79

 خاص: التأشير
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 70189   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين نور حمدي محمود -  80

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 70309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو الحمد ابو الوهاب عبد محمد -  81

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 70323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد المنعم عبد محمد يارا -  82

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 70254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صديق محمد حسن -  83

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 70255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  رجب مطعم) السيد محمد محمد رجب -  84

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 70239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حسن محمد احمد -  85

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 70266   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون الدين نور هللا عطيه شحات -  86

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 70187   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مصطفي نبيل محمد -  87

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 70300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد الفتاح عبد علي -  88

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 70310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي الحميد عبد رضا محمد -  89

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 70313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقي ابراهيم قطب زين -  90

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 70276   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد موسى رضا -  91

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 70208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فرج فراج محمد -  92

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 70318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البارى عبد هللا عبد احمد محمود -  93

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 70253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابو ناجي فهمي اسماء -  94

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 70324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب محمود نجيب ناديه -  95

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 70331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد دومين محمد -  96

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 70334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي عكاشة محمود ياسر -  97

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 70290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن حافظ جمعه مصطفي -  98

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 70295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلب فتحي عصام كريم -  99

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 31490   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن محمد علي -  100

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 70207   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعيد محمد السيد امانى -  101

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 70211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن جمعه مرفت -  102

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 70314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد حمزه الوهاب عبد يحيي -  103

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 70202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد احمد الحميد عبد الدين عالء -  104

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 70200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعده ابو محمد الدين جمال وليد -  105

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 70246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان متولي عثمان محمد -  106

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 70324   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب محمود نجيب نادية -  107

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 70220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه عبدالمعطي الفتاح عبد بدوي -  108

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 70292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرب جاد الكريم عيد لملوم محمد -  109

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 70193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود على محمد -  110

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع لتعدي تم20191023 تاريخ وفي 70307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فادى الدكتور صيدليه -  111

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 59288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب حسين محمد المنعم عبد احمد -  112

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 70214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدسوقي سامي سامي محمد طارق -  113

 خاص: التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 69122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود علي ابراهيم مصطفي -  114

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 63315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموجود عبد محمد جمال محمد -  115

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 70258   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه طقية الدين صالح كرم -  116

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 70235   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمود فكرى عبدالنبى -  117

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 70270   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اشرف محمود/ الدكتور صيدلية -  118

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 70297   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بشير محمد مصطفي -  119

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 70199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود حامد الراضي عبد محروص -  120

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 70191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عشري محمد ابراهيم محمد وليد -  121

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 70305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دياب سعيد محمد عادل محمد -  122

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 47679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعبان حسن علي وائل -  123

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 70212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر هللا امر الفضل ابو سعاد -  124

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 70263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد مصطفى محمد مصطفى -  125

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 70241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض ابراهيم معوض ابراهيم محمد -  126

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 70230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حسن محمد احمد -  127

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 70272   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال ابو مصطفى مبارك محمد -  128

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 70218   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الكريم جاد عباس الدين جمال -  129

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 70286   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربه عبد حامد فواد عمرو -  130

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 70338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فخري محمد علي لمياء -  131

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 70206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الموافى عبدالفتاح فؤاد مى -  132

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 70260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد طه مسعد محمد -  133

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 70280   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد زيد ابو محمد شيماء -  134

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 70233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد احمد شلبى مجدى -  135

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 70271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا على محمد غريب -  136

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 70302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اقالديوس خليل ماهر كيرلس -  137

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 70341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد الدين سراج اشرف عمرو -  138

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 70217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم العزيز عبد سليم العزيز عبد -  139

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 70315   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مرسي مدمح احمد -  140

 خاص: التأشير

 وفي 70201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الغذائيه المواد وتوريد لبيع الطايع مؤسسه) بشاري طايع ربيع عبدالرحمن -  141

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 70196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين قاسم محمود ايمان -  142

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 70261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكراني المنعم عبد محمد محمود -  143

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 70244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد فوزى محمود مصطفى -  144

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 70249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطيه مصطفي مدحت -  145

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 70249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العموميه والتوريدات للمقاوالت المدين -  146

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 70326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الوهاب عبد محمد فاطمة -  147

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 70325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد حندق سمير محمد -  148

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 70231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد توفيق عيد عادل -  149

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 70289   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عيد السيد فريد السيد -  150

 خاص: التأشير وصف

 , الشركة نوع تعديل تم20191022 تاريخ وفي 70306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغراز مصطفي طه شريف محمد -  151

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 70285   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالسالم ابراهيم سعيد -  152

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 70316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود احمد فاتن -  153

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 70281   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطى عبد عبادى سمير عبادى -  154

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 70228   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد محمود عبدالرحمن -  155

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 70222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي سليمان احمد ايمان -  156

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 70232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه مصطفي احمد فلاير -  157

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 69561   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد محمد احمد ابراهيم محمود -  158

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 70267   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر برهام فرج ربيع محمود -  159

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 70190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفه على على هدى -  160

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 70307   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فادي الدكتور صيدلية -  161

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 70342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النشار محمود موسي ابراهيم احمد -  162

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 70345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي عبدهللا عوض سحر -  163

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 
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 52 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   االخالص: الى 69962 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191001:  تاريخ فى  ،  -  1

   zeared الكمبيوتر لخدمات زئرد: الى 69835 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191001:  تاريخ فى  ،  -  2

   السياررات لتجاره موتورز سكره: الى 57023 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191001:  تاريخ فى  ،  -  3

   العموميه للتوريدات المهندس مؤسسه: الى 70027 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  4

   اوستا: الى 68613 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  5

   لعموميها والتوريدات للمقاوالت يثرب: الى 63539 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  6

   والتوريدات للتجاره الفتح: الى 52088 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191003:  تاريخ فى  ،  -  7

   والرحالت للسفر ابورضوان: الى 65082 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191007:  تاريخ فى  ،  -  8

   واالعالن للدعاية تاتش: الى 64540 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  9

   اليوجد: الى 56566 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191009:  تاريخ فى  ،  -  10

 والتوريد والتصدير لالستيراد جيرمانكو: الى 66047 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191010:  تاريخ فى  ،  -  11

   العموميه المقاوالت و

   العموميه للتوريدات الروضه: الى 54334 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191010:  تاريخ فى  ،  -  12

   سويسال خليج مؤسسه: الى 53192 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191010:  تاريخ فى  ،  -  13

   الحسام جعلها و التجارية السمه تعديل: الى 69523 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  14

   العموميه للمقاوالت الشهد: الى 68923 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  15

   سليمان مصطفي فتحي مصطفي: الى 70252 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  16

   يوجد ال: الى 70252 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  17

   CRAFT كرفت: الى 61191 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  18

 والتصدير لالستيراد عدن خليج: الى 57869 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  19

   الجمركي والتخليص

   المالحه زهره: الى 47378 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191017:  تاريخ فى  ،  -  20



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 53 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   EL HAKEM    الحكيم: الى 65405 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191017:  تاريخ فى  ،  -  21

   العموميه للتوريدات الحزم مؤسسه: الى 68603 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191017:  تاريخ فى  ،  -  22

   العمومية للتوريدات الحزم مؤسسة: الى 68603 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191017:  تاريخ فى  ،  -  23

   ماركت سوبر: الى 29735 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191017:  تاريخ فى  ،  -  24

   اردور: الى 58222 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191020:  تاريخ فى  ،  -  25

)  العموميه التوريدات و للتجاره النور: الى 70254 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191020:  تاريخ فى  ،  -  26

 (  االنترنت دون

   البرازيلى: الى 59211 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191020:  تاريخ فى  ،  -  27

   زمزم مغسله: الى 68123 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191020:  تاريخ فى  ،  -  28

 و التصدير و لالستيراد الطارق: الى 44468 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191021:  تاريخ فى  ،  -  29

   البحرية و العموميه المقاوالت

   الفارس: الى 64439 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  30

   الفارس: الى 64439 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  31

   فاشون انجل جعلها و تعديل: الى 68216 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191022:  تاريخ فى  ،  -  32

 دون) والتوريدات للنقل زمزم مؤسسه: الى 67509 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191023:  تاريخ فى  ،  -  33

 (  االنترنت

 العمومية التوريدات و للمقاوالت البوب: الى 41255 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191023:  تاريخ فى  ،  -  34

 (  االنترنت دون)

 المعماريه للتشطيبات يثرب مؤسسه: الى 61681 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191023:  تاريخ فى  ،  -  35

   االنترنت دون العموميه والتوريدات

 التوريدات و للتجارة اليت: الى 58459 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191024:  تاريخ فى  ،  -  36

 (  االنترنت دون)العمومية

   العمومية للتوريدات العالمية: الى 36735 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191024:  تاريخ فى  ،  -  37

   نسركوم: الى 47103 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191027:  تاريخ فى  ،  -  38

 والتوريدات للمقاوالت المصطفي/تعديل: الى 61141 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191028:  تاريخ فى  ،  -  39

   العموميه

 الوادي وجعلها التجاريه السمه تعديل: الى 66978 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191028:  تاريخ فى  ،  -  40

   كافيه

   mas اس ايه ام/ تعديل: الى 66795 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191028:  تاريخ فى  ،  -  41

   سيركل فل: الى 61952 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191030:  تاريخ فى  ،  -  42

   الرحالت و للسفر قمرين مكتب: الى 59242 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191030:  تاريخ فى  ،  -  43



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   اكشن: الى 29268 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  44

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   28668:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  امين  مصطفى احمد  وشريكها  محمد  خضارى  فتحيه   - 1

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة حل  السجل شطب/محو تم   20191016

 شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   28668:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها محمد خضارى فتحيه   - 2

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة حل  السجل

 تاريخ وفى ،   28668:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  امين  مصطفى احمد  وشريكها  محمد  خضارى  فتحيه   - 3

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة حل  السجل شطب/محو تم   20191016

 شطب/محو تم   20191016 تاريخ وفى ،   28668:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها محمد خضارى فتحيه   - 4

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة حل  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 55 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   41898:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها امين السيد ايمان   - 5

 التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   41898:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه امين السيد امين   - 6

 التجاره اعتزال

  السجل شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   53513:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  السيد احمد السيد ورثه   - 7

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة حل

 تم   20191028 تاريخ وفى ،   67239:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه احمد محمود على محمد شركة   - 8

 الشركه لحل شطب  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   68400:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  عبدالسالم محمود جيهان وشريكته محمود مصطفى   - 9

 وتصفيتها الشركة حل  السجل شطب/محو تم   20191031

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20191008،   تاريخ وفي 68126، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه منصور الهادى محمد عادل حماده -  1

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية والمنزليه الكهربائيه االجهزه وبيع لتجاره الجنين وشركاه منصور الهادي محمد عادل شادى -  2

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191008،   تاريخ وفي 68126،

  جنيه  3000000.000،

,  المال رأس تعديل تم 20191017،   تاريخ وفي 51302، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاها محمد رشدى هنا -  3

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

 20191017،   تاريخ وفي 51302، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة للتجاره الهادى عبد سامح شريكه و عبدالهادى الحاج -  4

  جنيه  22000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

,  المال رأس تعديل تم 20191017،   تاريخ وفي 51302، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاها محمد رشدى هنا -  5

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

 20191017،   تاريخ وفي 51302، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية للتجاره الهادى عبد سامح شريكه و عبدالهادى الحاج -  6

  جنيه  22000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 رأس تعديل تم 20191021،   تاريخ وفي 67122، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عبدالمقصود محمود مصطفى -  7

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 20191028،   تاريخ وفي 29995، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه جبر سليم سعيد ايهاب -  8

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20191028،   تاريخ وفي 29995، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة سليم سعيد وايهاب سليم سعيد احمد -  9

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم 20191028،   تاريخ وفي 29995، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه سليم سعيد احمد -  10

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم 20191028،   تاريخ وفي 29995، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه جبر سليم سعيد ايهاب -  11

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم 20191028،   تاريخ وفي 29995، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة سليم سعيد وايهاب سليم سعيد احمد -  12

  جنيه  2000000.000، مالها رأس صبحلي المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 20191028،   تاريخ وفي 29995، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه سليم سعيد احمد -  13

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

(    اسماعيل العاطى عبد الغفار عبد اوالد)البحريه واالعمال لالنشاءات االوسط الشرق وشركاه محمودعبدالغفارعبدالعاطي -  14

 المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191029،   تاريخ وفي 41932، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح

,  المال رأس تعديل تم 20191031،   تاريخ وفي 62994، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته محمد ابراهيم احمد -  15

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

,  المال رأس تعديل تم 20191031،   تاريخ وفي 62994، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه محمد ابراهيم احمد -  16

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 70177    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه فارس السيد فرج -  1

 التجارى السوق-أ 84 رقم محل/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 19093    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، قنالسو - البحريه السويس ترسانة شركة -  2

 بمنطقة( 488/95،488/135،489/134،489/137) ارقام اراضى قطع للشركة فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 السويس خليج شمال بمدينة التوسعات

 20191030 تاريخ وفي 41392    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،( للتجاره سنوسي شركه)  وشركاه سنوسي وحيد احمد -  3

 الدائرى الطريق جاردنز المعادى عماير 20 عماره 4 شقه بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 41392    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،( البحريه والتوريدات للتجاره سنوسى شركة)   وشركاه سنوسى وحيد احمد -  4

 المعادى عماير 20 عماره 4 شقه بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي

 الدائرى الطريق جاردنز

 20191030 تاريخ وفي 41392    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،( للتجاره سنوسى شركه) وشريكته سنوسى وحيد احمد -  5

 الدائرى الطريق جاردنز المعادى عماير 20 عماره 4 شقه بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 وفي 41392    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،( البحريه والتوريدات للتجارة سنوسى ةشرك)وشريكه سنوسى وحيد احمد -  6

 جاردنز المعادى عماير 20 عماره 4 شقه بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ

 الدائرى الطريق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 41392    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه سنوسى وحيد احمد -  7

 الدائرى الطريق جاردنز المعادى عماير 20 عماره 4 شقه بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وحذف-        بالسيارات بضائع نقل/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، بالسيارات البضائع ونقل الجمركى للتخليص سيز اوفر -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 60773   برقم قيدها سبق  ، والتصدير االستيراد/ نشاط

/ نشاط وحذف-        بالسيارات بضائع نقل/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، فهمى ابراهيم وائل وشريكه عبدالمنعم احمد -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 60773   برقم قيدها سبق  ، والتصدير االستيراد

 تاريخ وفي 49447   برقم قيدها سبق  ، عمومية مقاوالت/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشركاه محفوظ نبيل احمد -  3

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191010

 تاريخ وفي 49447   برقم قيدها سبق  ، عمومية مقاوالت/ نشاط اضافة  تضامن شركة ، وشريكه محفوظ نبيل احمد -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191010

 من 19 المجموعه فيماعدا) والتصدير االستيراد عموم/ نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه عبدالمقصود محمود مصطفى -  5

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 67122   برقم قيدها سبق  ،( 6والمجموعه 36 الفقرة

 50688   برقم قيدها سبق  ، مكتبى اثاث وبيع تصنيع/ نشاط حذف  بسيطة توصية ، وشريكه عثمان عبدالعزيز مجدى اسالم -  6

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي

 50688   برقم قيدها سبق  ، مكتبى اثاث وبيع تصنيع/ نشاط حذف  تضامن شركة ، وشريكه عثمان عبدالعزيز مجدى اسالم -  7

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028 تاريخ وفي

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191015 تاريخ وفي 52185   برقم قيدها سبق ، وشريكها الناصر ابو سوميه -  1

 تضامن شركة

: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191017 تاريخ وفي 51302   برقم قيدها سبق ، وشركاها محمد رشدى هنا -  2

 بسيطة توصية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الكيان تعديل تم20191017 تاريخ وفي 51302   برقم قيدها سبق ، للتجاره الهادى عبد سامح شريكه و عبدالهادى الحاج -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى

,   القانونى الكيان تعديل تم20191028 تاريخ وفي 50688   برقم قيدها سبق ، وشريكه عثمان عبدالعزيز مجدى اسالم -  4

 تضامن شركة: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 للتخليص سيز اوفر: الى 60773 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191002:  تاريخ فى  ،  -  1

 بالسيارات البضائع ونقل الجمركى

 داحم محمد احمد محمد: الى 35341 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191014:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه

 احمد محمد احمد محمد: الى 35341 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191014:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكه

 محمد رشدى هنا: الى 51302 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191017:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاها

 محمد رشدى هنا: الى 51302 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191017:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشركاها

 عبد الستار عبد رامى: الى 57052 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191021:  تاريخ فى  ،  -  6

 شريكه و الستار

 مرسي مطاوع محمد: الى 66454 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191030:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكه محمد

 محمد ابراهيم احمد: الى 62994 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191031:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشريكته

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حماده/ للشريكين وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منصور الهادى محمد عادل حماده -  1

 وحق حكوميه والغير الحكومية الحهات عجمي امام الشركة تمثيل حق ولهم منفردين او مجتمعين محمد عادل وشادى محمد عادل

:  تاريخ ، اغراضها حدود وفي الشركة باسم وذلك للشركة والمعنوية المادية االصول وشراء وبيع البنوك من واالقتراض الرهن

 68126   برقم    20191009

 حماده/ للشريكين وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منصور الهادى محمد عادل حماده -  2

 وحق حكوميه والغير الحكومية الحهات جميع امام الشركة تمثيل حق ولهم منفردين او مجتمعين محمد عادل وشادى محمد عادل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، اغراضها حدود وفي الشركة باسم وذلك للشركة والمعنوية المادية االصول وشراء وبيع البنوك من واالقتراض الرهن

 68126   برقم    20191009

 يكون-               متضامن شريك الى الشريك صفة تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  حجاب عمار الناصر ابو سوميه -  3

 عبدالعليم عبدالعال هاشم محمد/  السيد و حجاب عمار الناصر ابو سومية/  السيدة المتضامنين للشريكين التوقيع و االدارة حق

 او مصر فى االفراد و المؤسسات و الجهات كافة امام و حكومية الغير و الحخكومية الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين

 و البنوك امام التوقيع و العقارى الشهر امام االراضى و المنقوالت و السيارات و الشراء و البيع عقود على التوقيع حق اما الخارج

 52185   برقم    20191015:  تاريخ ، الشيكات علي والتوقيع وااليداع السحب و الحسابات فتح

 يكون-               متضامن شريك الى الشريك صفة تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  حجاب عمار الناصر ابو سوميه -  4

 عبدالعليم عبدالعال هاشم محمد/  السيد و حجاب عمار الناصر ابو سومية/  السيدة المتضامنين للشريكين التوقيع و االدارة حق

 او مصر فى االفراد و المؤسسات و الجهات كافة امام و حكومية الغير و الحخكومية الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين

 و البنوك امام التوقيع و العقارى الشهر امام االراضى و المنقوالت و السيارات و الشراء و البيع عقود على التوقيع حق اما الخارج

 52185   برقم    20191015:  تاريخ ، الشيكات علي والتوقيع وااليداع السحب و الحسابات فتح

 يكون-               متضامن شريك الى الشريك صفة تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالعليم عبدالعال هاشم محمد -  5

 عبدالعليم عبدالعال هاشم محمد/  السيد و حجاب عمار الناصر ابو سومية/  السيدة المتضامنين للشريكين التوقيع و االدارة حق

 او مصر فى االفراد و المؤسسات و الجهات كافة امام و حكومية الغير و الحخكومية الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين

 و البنوك امام التوقيع و العقارى الشهر امام االراضى و المنقوالت و السيارات و الشراء و البيع عقود على التوقيع حق اما الخارج

 52185   برقم    20191015:  تاريخ ، الشيكات علي والتوقيع وااليداع السحب و الحسابات فتح

 يكون-               متضامن شريك الى الشريك صفة تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالعليم عبدالعال هاشم محمد -  6

 عبدالعليم عبدالعال هاشم محمد/  السيد و حجاب عمار الناصر ابو سومية/  السيدة المتضامنين للشريكين التوقيع و االدارة حق

 او مصر فى االفراد و المؤسسات و الجهات كافة امام و حكومية الغير و الحخكومية الجهات جميع امام منفردين او مجتمعين

 و البنوك امام التوقيع و العقارى الشهر امام االراضى و المنقوالت و السيارات و الشراء و البيع عقود على التوقيع حق ماا الخارج

 52185   برقم    20191015:  تاريخ ، الشيكات علي والتوقيع وااليداع السحب و الحسابات فتح

 والرهن االفتراض عقود علي والتوقيع الضمان وخطابات  شريك و مدير  بسيطة توصية  حجاب عمار الناصر ابو سوميه -  7

 او التوكيل حق ولهما منفرده حجاب عمار الناصر ابو سوميه\ للسيدة فيكون الغير او للنفس وبيعها الشركة الصول والتبعي العيني

 52185   برقم    20191015:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل في الغير تفويض

 والرهن االفتراض عقود علي والتوقيع الضمان وخطابات  شريك و مدير  تضامن شركة  حجاب عمار الناصر ابو سوميه -  8

 او التوكيل حق ولهما منفرده حجاب عمار الناصر ابو سوميه\ للسيدة فيكون الغير او للنفس وبيعها الشركة الصول والتبعي العيني

 52185   برقم    20191015:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل في الغير تفويض

 والرهن االفتراض عقود علي والتوقيع الضمان وخطابات  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالعليم عبدالعال هاشم محمد -  9

 او التوكيل حق ولهما منفرده حجاب عمار الناصر ابو سوميه\ للسيدة فيكون الغير او للنفس وبيعها الشركة الصول والتبعي العيني

 52185   برقم    20191015:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل في الغير تفويض

 والرهن االفتراض عقود علي والتوقيع الضمان وخطابات  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالعليم عبدالعال هاشم محمد -  10

 او التوكيل حق ولهما منفرده حجاب عمار الناصر ابو سوميه\ للسيدة فيكون الغير او للنفس وبيعها الشركة الصول والتبعي العيني

 52185   برقم    20191015:  تاريخ ، سبق ما بعض او كل في الغير تفويض

 منفرده المتضامنه للشريكه عنها والتوقيع الشركه اداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  حجاب عمار الناصر ابو سوميه -  11

 وااليداع والسحب الشركه باسم الحسابات وفتح الشركه باسم البنوك كافه امام والتوقيع حكوميه يروالغ الحكوميه الجهات كافه امام

 على التوقيع حق منفرده ولها وبيعها الشركه الصول والتبعى العينى والرهن االقتراض حق منفرده ولها الشيكات على والتوقيع

 مواليد من موسى محمود حامد مصطفى/  السيد الفنيه الناحيه من المسئول المدير. واالفراد والؤسسات الجهات كافه امام التعاقدات

   برقم    20191015:  تاريخ ، باجر ويعمل السياحه وزارة امام الشركة بتمثيل مختص وهو القليوبيه محافظة 1969/12/1

52185 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 منفرده المتضامنه للشريكه عنها والتوقيع الشركه اداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  حجاب عمار الناصر ابو سوميه -  12

 وااليداع والسحب الشركه باسم الحسابات وفتح الشركه باسم البنوك كافه امام والتوقيع حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام

 على التوقيع حق منفرده ولها وبيعها الشركه الصول والتبعى العينى والرهن االقتراض حق منفرده ولها الشيكات على والتوقيع

 مواليد من موسى محمود حامد مصطفى/  السيد الفنيه الناحيه من المسئول المدير. واالفراد والؤسسات الجهات كافه امام التعاقدات

   برقم    20191015:  تاريخ ، باجر ويعمل السياحه وزارة امام الشركة بتمثيل مختص وهو القليوبيه محافظة 1969/12/1

52185 

 منفرده المتضامنه للشريكه عنها والتوقيع الشركه اداره حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالعليم عبدالعال هاشم محمد -  13

 وااليداع والسحب الشركه باسم الحسابات وفتح الشركه باسم البنوك كافه امام والتوقيع حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام

 على التوقيع حق منفرده ولها وبيعها الشركه الصول والتبعى العينى والرهن االقتراض حق منفرده ولها تالشيكا على والتوقيع

 مواليد من موسى محمود حامد مصطفى/  السيد الفنيه الناحيه من المسئول المدير. واالفراد والؤسسات الجهات كافه امام التعاقدات

   برقم    20191015:  تاريخ ، باجر ويعمل السياحه وزارة امام الشركة بتمثيل مختص وهو القليوبيه محافظة 1969/12/1

52185 

 منفرده المتضامنه للشريكه عنها والتوقيع الشركه اداره حق  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالعليم عبدالعال هاشم محمد -  14

 وااليداع والسحب الشركه باسم الحسابات وفتح الشركه باسم البنوك كافه امام والتوقيع حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافه امام

 على التوقيع حق منفرده ولها وبيعها الشركه الصول والتبعى العينى والرهن االقتراض حق منفرده ولها الشيكات على والتوقيع

 مواليد من موسى محمود حامد مصطفى/  السيد الفنيه الناحيه من المسئول المدير. واالفراد والؤسسات الجهات كافه امام التعاقدات

   برقم    20191015:  تاريخ ، باجر ويعمل السياحه وزارة امام الشركة بتمثيل مختص وهو القليوبيه محافظة 1969/12/1

52185 

 51302   برقم    20191017:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  شحات على عبدالهادى سامح -  15

 51302   برقم    20191017:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شحات على عبدالهادى سامح -  16

 51302   برقم    20191017:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  شحات على عبدالهادى سامح -  17

 51302   برقم    20191017:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  شحات على عبدالهادى سامح -  18

 51302   برقم    20191017:  تاريخ ، للوفاة خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  بكر ابو شحات على عبدالهادى -  19
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 35341   برقم    20191014:  تاريخ ، 5290  2019/11/26-ج  وشركاه احمد محمد احمد محمد -  31

 35341   برقم    20191014:  تاريخ ، 5290  2019/11/26-ج  وشركاه ابراهيم حسن حسن محمود -  32

 43895   برقم    20191014:  تاريخ ، 5291  2010/05/28-ج  وشريكه عبدالباسط احمد محمد عادل -  33

 43895   برقم    20191014:  ختاري ، 5292  2015/05/27-ج  وشريكه عبدالباسط احمد محمد عادل -  34

 59887   برقم    20191014:  تاريخ ، 5275  2019/4/12-ج  وشركاه حلمى محمد حلمى -  35

 25376   برقم    20191015:  تاريخ ، 5325  2011/12/27-ج  حبيب وفيكتور لبيب مجدى -  36
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 25376   برقم    20191015:  تاريخ ، 5326  2016/12/26-ج  شريكته و حبيب جابر فيكتور -  43

 22693   برقم    20191015:  تاريخ ، 5337  2019/11/23-ج  وشركاه احمد محمد المنعم عبد -  44

 22693   برقم    20191015:  تاريخ ، 5337  2019/11/23-ج  وشركاه احمد محمد المنعم عبد محمد -  45

 22693   برقم    20191015:  تاريخ ، 5337  2019/11/23-ج  وشركاه على احمد زينب -  46
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 ، 5337  2019/11/23-ج  محدوده مسئوليه ذات شركة( م.م.ذ. ش) الفندقيه و السياحيه لالستثمارات هاوس جرين شركة -  48

 22693   برقم    20191015:  تاريخ

 22693   برقم    20191015:  تاريخ ، 5337  2019/11/23-ج  وشركاه احمد محمد المنعم عبد -  49

 22693   برقم    20191015:  تاريخ ، 5337  2019/11/23-ج  وشركاه احمد محمد المنعم عبد محمد -  50
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 ، 5337  2019/11/23-ج  محدوده مسئوليه ذات شركة( م.م.ذ. ش) الفندقيه و السياحيه لالستثمارات هاوس جرين شركة -  53

 22693   برقم    20191015:  تاريخ

 16844   برقم    20191015:  تاريخ ، 5332  2019/10/08-ج  الدوائى للزجاج العربيه  الشركه -  54

 51302   برقم    20191017:  تاريخ ، 5373  2019/01/27-ج  وشركاها محمد رشدى هنا -  55

 51302   برقم    20191017:  تاريخ ، 5373  2019/01/27-ج  للتجاره الهادى عبد سامح شريكه و عبدالهادى الحاج -  56

 51302   برقم    20191017:  تاريخ ، 5373  2019/01/27-ج  وشركاها محمد رشدى هنا -  57

 51302   برقم    20191017:  تاريخ ، 5373  2019/01/27-ج  للتجاره الهادى عبد سامح شريكه و عبدالهادى الحاج -  58

    20191020:  تاريخ ، 5603  2015/10/10-ج  وشركاه محفوظ رفعت احمد - الجاهزه والوجبات للمطاعم النور كةشر -  59
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 75 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    20191020:  تاريخ ، 5640  2017/09/06-ج  وشركاه محفوظ رفعت احمد - الجاهزه والوجبات للمطاعم النور شركة -  61

 54523   برقم

 54523   برقم    20191020:  تاريخ ، 5640  2017/09/06-ج  اليوجد -  62

    20191020:  تاريخ ، 5605  2018/01/21-ج(   وشركاه محفوظ رفعت احمد)  الجاهزه والوجبات للمطاعم النور شركة -  63

 54523   برقم

 54523   برقم    20191020:  تاريخ ، 5605  2018/01/21-ج  اليوجد -  64

 51425   برقم    20191022:  تاريخ ، 5659  2019/2/3-ج  شركه و فراج على محمد عمر -  65

 59460   برقم    20191022:  تاريخ ، 5664  2019/1/21-ج  وشركاه رشوان حسين محمد حسين شركه -  66

 54915   برقم    20191024:  تاريخ ، 5699  2016/1/4-ج  وشركاه جالل عبدالعال رافت -  67

 48593   برقم    20191027:  تاريخ ، 5720  2012/7/21-ج  وشركاه محمد شندي السميع عبد رجب -  68

 48593   برقم    20191027:  تاريخ ، 5721  2017/7/20-ج  وشركاه محمد شندي السميع عبد رجب -  69
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(     اسماعيل العاطى عبد الغفار عبد اوالد)البحريه واالعمال لالنشاءات االوسط الشرق وشركاه محمودعبدالغفارعبدالعاطي -  72

 41932   برقم    20191029:  تاريخ ، 5780  2019/11/27-ج

   برقم    20191031:  تاريخ ، 5847  2019/09/11-ج(  والتسويق للتجاره الليثي)  وشريكه الليثي علي الليثي تامر -  73
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   برقم    20191031:  تاريخ ، 5847  2019/09/11-ج(   التجاريه والتوكيالت للتوريدات الليثى)  وشريكه الليثى تامر -  74
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    20191001:  تاريخ ، المصرى االسالمى فيصل بنك لصالح 504 رقم تجارى رهن شطب  وشريكه غريب عبدالعزيز محمد -  1

 26118   برقم

:  تاريخ ، المصرى االسالمى فيصل بنك لصالح 504 رقم تجارى رهن شطب  وشريكته غريب عبدالعزيز محمد -  2

 26118   برقم    20191001

   برقم    20191027:  تاريخ ، المصرى االهلى البنك لصالح 806 رقم التجارى الرهن قيد  شطب  للمالحه ابرامار شركه -  3

39072 

   برقم    20191027:  تاريخ ، المصرى االهلى البنك لصالح 806 رقم التجارى الرهن قيد  شطب  للمالحه ابرامار شركه -  4

39072 

   برقم    20191027:  تاريخ ، المصرى االهلى البنك لصالح 856 رقم التجارى الرهن قيد شطب  للمالحه ابرامار شركه -  5

39072 

   برقم    20191027:  تاريخ ، المصرى االهلى البنك لصالح 856 رقم التجارى الرهن قيد شطب  للمالحه ابرامار شركه -  6

39072 

   برقم    20191027:  تاريخ ، المصرى االهلى البنك لصالح 867 رقم التجارى الرهن قيد شطب  للمالحه ابرامار شركه -  7

39072 

   برقم    20191027:  تاريخ ، المصرى االهلى البنك لصالح 867 رقم التجارى الرهن قيد شطب  للمالحه ابرامار شركه -  8
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   ــــــــــــــــــــــ  
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