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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عموميه توريدات عن 70361 برقم 20191105 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بيومى  عادل طه -  1

 سهير المؤجر المالحه زمزم شارع ب 16 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، بالسيارات بضائع ونقل بالداخل افراد ونقل االنترنت دون

 جميل

 تجاره عن 70374 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس مدنى محمد عالء -  2

 عطا عبدالوهاب المؤجر 2 السالم 132 حوض ب 50 قطعه 2 قم محل:  بجهة ، جمله خضروات

 مقاوالت عن 70380 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد رضوان سمير رضوان -  3

 والده/ المؤجر الغورى شارع:  بجهة ، عمومية

 لبيع كشك عن 70395 برقم 20191113 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح شاكر محمد فراج -  4

 2 مبارك ب 17 العمارة امام خشبي كشك:  بجهة ، الحلويات

 مكتب عن 70438 برقم 20191121 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  والتوريدات للمقاوالت الجلب -  5

 محمد سيد/ المؤجر السويس االربعين الراشدين الخلفاء شارع 2:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت

 سوبر عن 70456 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادريس رمضان عبدهللا ايمان -  6

 احمد عباس الوفا ابو محمد/  ملك الشرقيه الشركة ارض الشاذلي ابراهيم ش12:  بجهة ، ماركت

 مشويات عن 70482 برقم 20191128 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا حسن محمد -  7

 3 رقم محل القديم الكورنيش بورسعيد شارع 2 السوايسه بحديقة 2 رقم عقار:  بجهة ، خفيفة وماكوالت

 مأكوالت مطعم عن 70367 برقم 20191106 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرى محمد محمد خالد -  8

 حسن محمد على/ المؤجر يوليو23 بشارع دوشى برج 419 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ،

 مكتب عن 8046 برقم 20191112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مصطفي احمد محمود -  9

 عثمان علي احمد/ المؤجر الدقيق مطحن امام الصحراوي االسماعلية السويس طريق الشلوفة حوض 2:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 السيد عيد

 مكتب عن 8046 برقم 20191112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مصطفي احمد محمود -  10

 االسماعيلية السويس بطريق 5 رقم قكعة 3 رقم الشلوفة حوض الرابعة الصناعية المنطقة:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 تجارة عن 70388 برقم 20191112 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد عبدهللا احمد محمد عمرو -  11

 بعد والمصاحف الدينية وكتب والمجالت الصحف اصدار) عدا فيما واالعالن والدعاية النت طريق عن وشراء وبيع الكترونية

 2 السالم ش ا 82 رقم قطعة 52 رقم بالعقار محل:  بجهة ،(  االزمة التراخيص علي الحصول

 ، جزارة عن 70431 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصيفي ابراهيم السيد عيد -  12

 رضوان مبارك عوض/المؤجر العزيز بن عمر ش 73 رقم بالعقار محل:  بجهة

 عن 70449 برقم 20191121 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادى احمد عبدالعظيم خلف -  13

 الزراير المدارس ش 28 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ،( االنترنت دون) بالداخل عماله وتوريد عموميه وتوريدات مقاوالت

 محمد ابوالحمد احمد/ المؤجر السويس االربعين االربعين

 مكتبة عن 70396 برقم 20191114 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان احمد محمود حمدى محمد -  14

 والده/ ملك 2السالم 139 حوض شارع 21 رقم بالعقار محل:  بجهة ،
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مالبس عن 70475 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مراد صالح عسقالني -  15

 محمد بدوي محمد علي/ملك 1 السالم عفان بن عثمان شارع 532 رقم عقار:  بجهة ، جاهزة

 ادوات تجارة عن 70468 برقم 20191126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت شاكر مراد داليا -  16

 بخيت فتحيه/  المؤجر كامل مصطفي شارع 46 رقم بالعقار محل:  بجهة ، كهربائية

 عن 70480 برقم 20191128 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد وفا محمد فاطمة -  17

 ابوبكر مسجد بجوار غرب شارع 46 ك االرضى بالدور شقه:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية وتوريدات عمومية مقاوالت

 عزالدين محمود/ المؤجر

 بحريه ماكوالت عن 70350 برقم 20191103 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عوض احمد عالء -  18

 الحى شباب مركز بسور 31 رقم محل:  بجهة ،

 مخبز عن 70353 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد شحاته عقيلي محمد -  19

 علي حسن السيد/ المؤجر الحي سليم كفر المحسن عبد ش22 رقم بالعقار:  بجهة ، افرنجي

 مالبس عن 70363 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العظيم عبد سيد محمد مصطفي -  20

 حجاجى امال/المؤجر حرب طلعت من الجنينه حاره 6 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جاهزه

 عن 70382 برقم 20191111 فى قيد ، 40000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد عبدالمنعم احمد محمد -  21

 عبدالحميد عبدهللا صابرة/ المؤجرة 2االيمان بجوار الغورى شارع 123:  بجهة ،( االنترنت دون)عمومية توريدات

 سجاد مغسلة عن 70419 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد ابراهيم محمد -  22

 والده/  ملك 1 السالم عفان بن عثمان ش ا/461 رقم قطعة:  بجهة ،

 تجارة عن 70429 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حمدان بهنس سهره -  23

 محمد احمد محمد/ المؤجر 1 السالم عفان بن عثمان ش ا4 رقم بالعقار محل:  بجهة ، الصحية االدوات

 بيع عن 70453 برقم 20191124 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدهللا مصطفى محمد صالح -  24

 عبدالغنى السيد ماهر/ ملك 2السالم فيوتشر شارع 2 رقم عقار:  بجهة ، زيوت وتغيير

 هندسي مكتب عن 70393 برقم 20191113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد جمال عالء -  25

 محمود ابراهيم احمد/ المؤجر هاشم السيد جبالية البحرية ش1:  بجهة ،

 مكتب عن 70409 برقم 20191117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم محمد صبحي عبده -  26

 محمد صبحي/ المؤجر حوده كفر الصديق بكر ابو شارع 49 رقم بالعقار االرضي بالدور شقة:  بجهة ، محاجر استغالل

 مكتب عن 70399 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد المتولي عاطف عالء -  27

 الخطاب بن عمر مسجد امام موسي النبي ش من اباظه حارة 1:  بجهة ،(  االنترنت دون) عموميه وتوريدات العمومية للمقاوالت

 المتولي عاطف/  ملك

 توزيع عن 70467 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم الصادق عبد علي احمد -  28

 والده/ المؤجر العطار المجد ابو محمد ش 2 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، واسمنت حديد

 مواد توريد عن 70435 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمود حامد كريم -  29

 حامد محمود نوال/ المؤجرة المالحة- للبترول الشرقية الشركة مساكن 14 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، غذائية

 تجارة عن 70411 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفي الغني عبد سيد رشا -  30

 النصر سيف/ المؤجر البراجيلي المنورة المدينة شارع 6 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، جملة الغذائية المواد

 سفر مكتب عن 70442 برقم 20191121 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بغدادي محمد محمود ابراهيم -  31

 والده/ المؤجر النيل من متفرع شوقي الشيخ ش 26 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، بالداخل ورحالت
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 سجاد مغسله عن 70419 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد ابراهيم محمد -  32

 والده ملك 1 السالم عفان بن عثمان شارع 136 أحوض/ 461 رقم قطعه:  بجهة ،

 عن 70462 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد ابراهيم فتحي ممدوح -  33

 ابراهيم صابر/  المؤجر المطار ش 7 رقم بالعقار:  بجهة ، المواشي وحلب لتسمين مواشي حظيرة

 ورشة عن 70455 برقم 20191125 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيب مولود يحي محمد هند -  34

 عثمان محمد سيد جمال/ملك القديمة الصناعية المدينة ابراهيم علي ش 57 رقم بالعقار محل:  بجهة ، خراطة

 سجائر عن 70476 برقم 20191127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد فراج محمد البدري -  35

 المالحة المحروسة المنورة المدينة شارع 30 رقم العقار:  بجهة ، وحلويات

 سفر مكتب عن 70368 برقم 20191106 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن تهامى حزين عرفات -  36

 عبدالمجيد محمد احمد/ المؤجر البطراوى عزبة:  بجهة ، بالداخل عماله ونقل ورحالت

 مستلزمات عن 70416 برقم 20191118 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه صبره خلف اسماء -  37

 العزيز عبد الحسيني احمد/المؤجر حامد السيد ارض الفار بجباليه بالعقار محل:  بجهة ، جزارة

 المطابخ تجارة عن 70420 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عوض سيد ايه -  38

 والده/ملك البراجيلي السالم عبد شارع 2 رقم بالعقار محل:  بجهة ، االطفال وسراير

 عن 70424 برقم 20191120 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمود السالم عبد عماد شادى -  39

 المنطقه الصحراوي سماعيليهاال السويس طريق شارع 195 رقم العقار:  بجهة ، والبجوهات السيارات زيتوت توريد و بيع

 فريد الوفا ابو/المؤجر القديمه الصناعيه

 منظفات عن 68789 برقم 20191120 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعليم محمد فاطمه -  40

 عباس احمد احمد ملك عرابى احمد شارع من الزاويه شارع 11:  بجهة ، صناعيه

 منظفات عن 68789 برقم 20191120 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعليم محمد فاطمه -  41

 عرابى احمد شارع من اسامه شارع 7 رقم محل:  بجهة ، صناعيه

 عن 70445 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخير عبد حسين الحكيم عبد محمود -  42

 ابراهيم احمد/  المؤجر الفرز الحسيني امين ش 25 رقم بالعقار محل:  بجهة ، عجين من وحلوي وفطير بيتزا بيع

 سيراميك مخزن عن 62515 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي السيد علي احمد -  43

 عبدالاله احمد سعد/ملك الكويت حي عرفه شارع 35:  بجهة ، صحية وادوات

 مقلة عن 69840 برقم 20191113 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد الحميد عبد محمد -  44

 احمد السيد مروه/ المؤجرة الجديد عبده احمد ك 168 ش 32:  بجهة ، وتسالي

 مقلة عن 69840 برقم 20191113 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد الحميد عبد محمد -  45

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

 سيراميك مخزن عن 62515 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي السيد علي احمد -  46

 على احمد مؤمن ملك الكويت حى عرفه محمد شارع 34 رقم بالعقار محل:  بجهة ، صحية وادوات

 عن 64041 برقم 20191117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابوالوفا عبدالحميد هدى -  47

 فؤاد عبداللطيف/ المؤجر 1بالسالم 1 رقم االيمان شارع 430:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية ومقاوالت توريدات

 عن 64041 برقم 20191117 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابوالوفا عبدالحميد هدى -  48

 فؤاد عبداللطيف/ المؤجر 1السالم االيمان شارع 10 شارع 430 رقم العقار:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية ومقاوالت توريدات

 شحات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ادوات بيع عن 70400 برقم 20191114 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زقيم حمدم محمد محمود -  49

 محمد رمضان/  المؤجر الجديد الغوري ش 62 رقم بالعقار محل:  بجهة ، منزلية

 نقل عن 70469 برقم 20191126 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود كمال شوقى اسالم -  50

 القديم عبده احمد كفر الدين صالح شارع 14:  بجهة ،( 6 المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه فيماعدا) وتصدير بالسيارات

 مركز عن 70414 برقم 20191118 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسيوني عبدهللا طلبه محمد -  51

 علي محمد صافينار/المؤجرة القديم النادي ش 22 رقم العقار:  بجهة ، بشريه موارد تنميه

 قطع عن 70404 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش العزيز عبد فؤاد محمد -  52

 بالتعاوينات السالم شباب مركز بسور الكائن 163و162 رقم محل:  بجهة ، سيارات غيار

 عن 70444 برقم 20191121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محفوظ محمد خالد محمد -  53

 والده المؤجر السويس حرب طلعت شارع 58 رقم بالعقار 4 رقم محل:  بجهة ، ذهبيه مصوغات

 مجمدة دواجن عن 70392 برقم 20191113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عقيد محمد سليم صالح -  54

 حمزه محمد محمود/ملك مصر بنك ش42:  بجهة ، مجمدة ولحوم وفريش

 مقاوالت عن 70394 برقم 20191113 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمد علي محمد وائل -  55

 حسن محمد نعمات/ ملك الغربي البر عارف ابو فريد عزبه:  بجهة ، معمارية

 ورحالت سفر عن 70412 برقم 20191117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان احمد صالح زبيدة -  56

 على احمد عبدهللا/ المؤجر البطراوى:  بجهة ، بالداخل

 دواجن تربية عن 70458 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي احمد شعبان احمد -  57

 والده/ المؤجر جنيفه:  بجهة ،

 عن 70457 برقم 20191125 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى كمال مصطفى حسين -  58

 عزيزة/ ملك االسماعيليه شارع علوى الثالث بالدور شقه:  بجهة ، محاجر واستغالل( االنترنت دون) عمومية وتوريدات مقاوالت

 سالمه عبدالهادى

 مكتبة عن 70485 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد المجيد عبد سعد امنيه -  59

 الشيمي محمد مدرسة بجوار الحرفيين شارع 3 رقم عقار:  بجهة ، وخردوات

 مقاوالت عن 70440 مبرق 20191121 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حزين عربى احمد محمود -  60

 عبد صفاء/ المؤجر السويس الجناين ابوسيال الرحمن مسجد خلف محل:  بجهة ، البتروليه المواد وتوزيع ونقل عموميه وتوريدات

 الناصر

 عن 58698 برقم 20191113 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد ابراهيم محمود مصطفى -  61

 بورتوفيق شاليهات بسور بورتوفيق بطريق السرايا قاعة:  بجهة ، مطعم

 عن 70448 برقم 20191121 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه المنصف عبد الرؤف عبد مروه -  62

 محمود حجاج/المؤجر الخضر ش 23 رقم بالعقار محل:  بجهة ، الهوائية الدراجات وصيانه خدمة

 عن 58698 برقم 20191113 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد ابراهيم محمود مصطفى -  63

 بورتوفيق شاليهات بسور بورتوفيق بطريق السرايا قاعة بالعنوان الكائن فرع افتتاح:  بجهة ، مطعم

 عن 58698 برقم 20191113 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد ابراهيم محمود مصطفى -  64

 عبداللطيف ابوالحمد عبداللطيف المؤجر بالمالحه زمزم شارع 10 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، مطعم

 سيراميك مخزن عن 62515 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي السيد علي احمد -  65

 على احمد مؤمن ملك الكويت حى عرفه محمد شارع 34 رقم بالعقار محل:  بجهة ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 70403 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد عطيه السيد محمد محمد -  66

 بورتوفيق - الفنارات ش 41 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، مطعم

 سيراميك مخزن عن 62515 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي السيد علي احمد -  67

 محمد ويفي فايذ/ملك الكويت حي الزهراء فاطمة شارع 30:  بجهة ،

 عن 70405 برقم 20191114 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم حسن اسامة عبدالرحمن -  68

 والده/ المؤجر 1السالم فيصل الملك شارع 564 رقم بالعقار شقه:  بجهة ،( االرنت دون)عمومية وتوريدات مقاوالت

 عن 70452 برقم 20191124 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالموجود محمد احمد عماد احمد -  69

 محمد باعىالس امل/ المؤجر الشهداء شارع 41 رقم بالعقار 3 رقم محل:  بجهة ، جاهزة مالبس

 بجهة ، فراشة عن 70454 برقم 20191125 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جوده سعيد جوده -  70

 حسن محمد حميده/ ملك الخطاب بن عمر مدينة التوحيد ش من االلبان ش 40: 

 عن 70473 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه سويلم دخيل الرحمن عبد -  71

 سالمه ابراهيم محمد هدي/ ملك العمده الرحمه مسجد بجوار محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت

 تعبئة عن 70472 برقم 20191126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميد احمد الحميد عبد رجب احمد -  72

 احمد الحميد عبد خالد/  المؤجر 2 السالم حمدي احمد الشهيد ش 176 ح ا 157 ق رقم بالعقار محل:  بجهة ، غذائية مواد

 جزارة عن 70486 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد اسماعيل عيد الدين شهاب -  73

 محمد احمد محمد/  المؤجر جنيفه ش 1 رقم بالعقار محل:  بجهة ،

 عن 70358 برقم 20191104 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي الرازق عبد السيد الحميد عبد -  74

 زيد ابو زينب/المؤجر الناصر عبد جمال شارع 65 حوض ب 7 رقم بالعقار 3 رقم المحل:  بجهة ، وطعميه فول مطعم

 تسالى عن 70362 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برى عبودى رافت احمد -  75

 احمد موسى فتحى ملك ماهر شارع 13:  بجهة ، وحلويات

 ماركت سوبر عن 70383 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن حسن احمد حسن -  76

 فايز محمد/ المؤجر زرب العاص بن عمرو شارع 23 رقم بالعقار محل:  بجهة ،

 ماكوالت عن 70373 برقم 20191107 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر الواحد عبد السيد نجاح -  77

 غيطان طلب محمد/  ملك الحسني شارع:  بجهة ، بيتي

 تجارة عن 70415 برقم 20191118 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الفتاح عبد عيد محمد -  78

 جمعه محمد الفتاح عبد عيد/المؤجر عقده كفر النحال ش 7 رقم العقار:  بجهة ، اقمشه

 مصوغات عن 70443 برقم 20191121 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محفوظ محمد خالد احمد -  79

 والده/ المؤجر السويس السويس حرب طلعت شارع 58 رقم بالعقار  3 رقم محل:  بجهة ، ذهبيه

 عن 70447 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب محمد عبدالغفار مجدى اسالم -  80

 السويس فيصل 1 السالم المرجيرى االمام ش 2212 رقم بالعقار محل:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه توريدات مكتب

 والده/المؤجر

 ماكوالت مطعم عن 70402 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد فيصل احمد -  81

 والده/ ملك 2السالم ابوالحسن محروس شارع 49 قطعه 241 ح:  بجهة ،( اوى تيك)سريعة

 فول تحضير عن 60081 برقم 20191117 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح زيدان السيد محمد -  82

 والده المؤجر ناصر شارع 63 رقم بالعقار محل:  بجهة ، وطعميه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فول تحضير عن 60081 برقم 20191117 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح زيدان السيد محمد -  83

 زيدان السيد المؤجر ناصر شارع 63 رقم بالعقار الرضىا بالدور 2 رقم محل:  بجهة ، وطعميه

 مقاوالت عن 70471 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمد احمد ابراهيم -  84

 حامد محمد احمد/  المؤجر الكويت حي المحسن عبد شارع 3 رقم بالعقار مكتب:  بجهة ، عموميه

 عن 70418 برقم 20191119 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سراج العظيم عبد ابراهيم محمد ريهام -  85

/  المؤجر الجباليات مدرسة بجوار الغربي البر عارف بابو محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت

 علي احمد

 مكتب عن 70437 برقم 20191121 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالغنى عبدالحميد احمد -  86

 عواد سعيد/  المؤجر السويس الدرس حوض المقريزى شارع 238 رقم بالعقار محل:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه توريدات

 اطفال العاب عن 70451 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فكرى سعد سليمان عماد -  87

 طه بدير غريب/ ملك شنتكلير برج الدين صالح شارع:  بجهة ،

 ، جزارة عن 70398 برقم 20191114 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن محمود عبدالمنعم -  88

 احمد يوسف بيومى/ ملك ماهر شارع ابوالليف مسجد بجوار 17 رقم بالعقار محل:  بجهة

 عن 70410 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم الصبور عبد ابراهيم احمد -  89

 المجموعة عد فيما الصادرات علي للرقابة العامة الهيئة من عليها المنصوص السلعية المجموعات جميع في التصدير عموم) تصدير

 عبدهللا عوض زينب/ملك االلبان العاطي عبد ش 7:  بجهة ،( 6 المجموعة من 36 والفقرة 19

 ادوات تجارة عن 60757 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران على محمد سالى -  90

 محمد فؤاد احمد/ المؤجر السويس هالجديد المالحه الزهراء برج 2االرضى بالدور 2 رقم محل:  بجهة ، وهدايا اطفال ولعب مكتبية

 احمد

 تشغيل ورشة عن 70481 برقم 20191128 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لوز ميخائيل حبشى مينا -  91

 عبدالجواد عبدالمنعم ورثة/ المؤجر راشد كفر الجميعى حارة 8 رقم العقار:  بجهة ، والنحاس والفضة الذهب وتشكيل

 ادوات تجارة عن 60757 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران على محمد سالى -  92

 والدها المؤجر الكبانون 268 رقم بالعقار الرابع الدور 4 رقم شقه:  بجهة ، وهدايا اطفال ولعب مكتبية

 احذية تجارة عن 70385 برقم 20191112 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصف علي سمير احمد -  93

 رزق رزق فتحية/ المؤجر اسوان ش 6 رقم بالعقار 6 رقم محل:  بجهة ، جاهزة ومالبس

 توريدات عن 70351 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد سعد محمد سعد -  94

 والده/المؤجر 46 منطقه اكتوبر 6 شارع 3 رقم بالعقار شقه:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه

 تجاره عن 70352 برقم 20191103 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الدين نور ابوالحمد سعاد -  95

 غالب موسي شارع 61 رقم بالعقار محل:  بجهة ، وشمسيه طبيه نظارات

 مالبس عن 70356 برقم 20191104 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر ابو عبده حسن فاطمه -  96

 الكريم جاد وليد/ ملك عارف السالم عبد ش 14 ع 6 رقم محل:  بجهة ، جاهزه

 سوبر عن 70372 برقم 20191107 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده ابراهيم مختار صابرين -  97

 عبدالكريم بخيت رشا/ المؤجر الباسل شارع أ 30 الكائن 2 رقم محل:  بجهة ، ماركت

 ، فايبر لحام عن 70432 برقم 20191120 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدير ابو محمد ابراهيم احمد -  98

 الصحراوي االسماعليه السويس طريق القديمه الصناعيه المنطقة 24 رقم محل:  بجهة

 منتجات عن 70433 برقم 20191120 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم جاد فهيم مصطفي زوزو -  99

 جاد السالم عبد/المؤجر الجديد الغوري شارع 72 رقم محل:  بجهة ، البان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 سفر مكتب عن 70379 برقم 20191111 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد خضير كامل ناصر -  100

 غريب عيسى طارق/ المؤجر - القديم عبده احمد كفر الجيش ش 17 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالداخل رحالت و

 اكسسوار عن 70397 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حميد زكى سامى -  101

 حسن ابراهيم جمعه/ ملك القديمة الصناعية المنطقة الحريرى زكريا شارع 11:  بجهة ، ثقيلة معدات

 مكتب عن 70413 برقم 20191118 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كلباظ هابيل حنا جرجس -  102

 هابيل هنا هاني/ ملك الجيش شش 517 ع الثامن بالدور 6 رقم مكتب:  بجهة ،(  االنترنت دون) عموميه توريدات

 مخزن عن 68426 برقم 20191120 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد ابراهيم عبدالسالم -  103

 الطالب/  ملك - كامل مصطفى ش 22:  بجهة ، اسفنج

 مخزن عن 68426 برقم 20191120 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد محمد ابراهيم عبدالسالم -  104

 والده/المؤجر سليم اوالد منشيه المسلماني شارع 1:  بجهة ، اسفنج

 بيع عن 70389 برقم 20191112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد محمد عاطف منال -  105

 مبارك رضوان/  المؤجر العزيز بن عمر شارع 71 رقم بالعقار محل:  بجهة ، البان منتجان

 ، بقاله عن 70408 برقم 20191117 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيبه محمود محمود ناهد -  106

 مصطفي حسن/  المؤجر 2 السالم الجمارك ارض شارع 61 حوض ا 26 رقم بالعقار محل:  بجهة

 تجارة عن 60757 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران على محمد سالى -  107

 عبدالرحمن احمد/ المؤجر الجيش شارع 324 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، وخردوات اطفال ولعب مكتبية ادوات

 تجارة عن 60757 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران على محمد سالى -  108

 والدها المؤجر الكبانون 268 رقم بالعقار الرابع الدور 4 رقم شقه:  بجهة ، وخردوات اطفال ولعب مكتبية ادوات

 عن 70478 برقم 20191127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج احمد عبدهللا احمد الدين عالء -  109

 1 محل الزراير الساعة برج النيل شارع 5:  بجهة ، عجين من للحلوي مخبز

 مكتب عن 70355 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد محمد طاهر احمد -  110

 طاهر ياسر/  المؤجر بورسعيد شباب مركز بجوار 55 رقم بالعقار محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعدات وتاجير البتروليه والخدمات للمقاوالت سالم -  111

 شارل كفر حسن الشيخ شارع 1 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، المعدات وتاجير البتروليه وخدمات مقاوالت عن 70360 برقم

 محمد عزب/المؤجر

 توريدات عن 70354 برقم 20191104 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد جعفر هللا عبد -  112

 محمد جعفر/المؤجر - حودة كفر -هاشم ش 16 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية

 بيع عن 70376 برقم 20191111 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد يوسف احمد رضا محمد -  113

 عيد ايمن/  المؤجر - عارف السالم عبد شارع 72 رقم عقار محل:  بجهة ، حريمى شنط و احذية

 عن 70450 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سعد غريب حمدي عمار -  114

 الروضه ابراج ناصر ش 3 رقم بالعقار 303 شقة:  بجهة ،(  االنترنت دون) وصناعيه عموميه توريدات مكتب

 خضروات عن 70426 برقم 20191120 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ذكي زغلول رمضان -  115

 محمد سعيد السالم عبد/  المؤجر الرئيسي العمده ش 32 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جمله

 ، منظفات عن 70484 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومي عبدهللا احمد سوسو -  116

 الكويت حي حجي شارع ا 3:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تجارة عن 70401 برقم 20191114 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن عبدالرازق اسالم -  117

 شحات محمد حسن/ ملك الترعة غرب 8 رقم الجباليات:  بجهة ، جملة غذائيه مواد

 بيع عن 70407 برقم 20191117 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمود حربي نجالء -  118

 علي محمد احمد محمد/ ملك 1 السالم عفان بن عثمان ش  ا 40 رقم عقار:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 مقاوالت عن 70460 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان سالم فرج ابراهيم -  119

 سالم فرج فرج ناصر/  المؤجر والطائف المنورة المدينة ش 80 رقم بالعقار:  بجهة ، عمومية

 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات وتاجير العمومية للتوريدات ابوالسعود -  120

 من حامد شارع 9 رقم بالعقار شقه:  بجهة ، بالداخل عماله وتوريد سيارات وتاجير( االنترنت دون) عمومية توريدات عن 70474

 عبدالعزيز السيد عبدالعزيز/ المؤجر سالمة محمد كفر

 مكتب عن 70483 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسانين احمد الحميد عبد -  121

 بهجت السميع عبد محمد/ملك عرابي احمد منشية الصديق بكر ابو شارع 9 رقم عقار:  بجهة ، بالداخل ورحالت سفر

 تجارة عن 70378 برقم 20191111 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب عبده موسي فتحية -  122

 حمد عوض كريم/ المؤجر اكتوبر 24 ش 23 رقم بالعقار 3 رقم محل:  بجهة ، كهربائية ادوات وصيانة

 سفر مكتب عن 70347 برقم 20191103 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر بيومي محمود سعيد -  123

 محمود على خالد/المؤجر حوده كفر الصديق بكر ابو شارع من هاشم شارع 16:  بجهة ، بالداخل عماله ونقل ورحالت

 مقاوالت عن 70348 برقم 20191103 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على يسري جاد باسم -  124

 محمد محمد سوسن/ملك موسي النبى شارع 4:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه

 حديد مخزن عن 21705 برقم 20191120 فى قيد ، 600.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالفتاح عطيات -  125

 الزراعية الجمعية/ ملك عامر قرية شارع 20:  بجهة ، وبويات

 حديد مخزن عن 21705 برقم 20191120 فى قيد ، 600.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالفتاح عطيات -  126

 9رقم محل  الزراعيه  التاعونيه  الجمعيه  ملك  بالجناين  عامر  قريه:  بجهة ، وبويات

 نقل عن 70425 برقم 20191120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يوسف عوض عبدالرحمن -  127

 احمد بكرى سليمان/ ملك سالمة اوالد منشية شكشوك شارع 22:  بجهة ، حاويات وتداول بالسيارات بضائع

 خدمات عن 70441 برقم 20191121 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمدين عوض محمد عوض -  128

 الطالب ملك السويس فيصل السحاب ارض المحافظه تقسيم 1 الكائن ببرج 9 رقم محل:  بجهة ، محمول

 توريدات عن 70466 برقم 20191126 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنفى حسن محمد سعاد -  129

 جاد/ ملك السويس االربعين االلبان الخطاب بن عمر مدينه مصلحى ش 10:  بجهة ،( االنترنت دون) بالسيارات ونقل عموميه

 على سعيد

 70465 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القاضي اسماعيل محمد الدكتور صيدليه -  130

 والده/ المؤجر السويس فيصل التكاليف منخفض تعاونيات 2 محل 7 رقم بالعقار:  بجهة ، صيدليه عن

 تجارة عن 70464 برقم 20191126 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد منصور ممدوح -  131

 درديري محمد سليمان/ملك النصر طريق ش 262 رقم عقار:  بجهة ، وبطاريات اطارات

 عن 70349 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماعيلاس هللا خلف عادل مختار -  132

 الحسنى محمد اشرف/ملك النيل شارع من زيدان شارع 5:  بجهة ، بالسيارات نقل مكتب

 محل عن 70364 برقم 20191105 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل الحليم عبد محمد محمود -  133

 الغريب محمد/ المؤجر النور شارع 6 رقم بالعقار محل:  بجهة ، كبابجى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 سوبر عن 70421 برقم 20191119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي احمد محمد سعيد احمد -  134

 الطالب/ملك السخنة اميجو بقرية الخدمات ومنطقة التجاري المجمع 11 مجموعة 1 رقم محل:  بجهة ، ماركت

 مكتب عن 70370 برقم 20191107 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد على محمد مجدى -  135

 شارع 12:  بجهة ،( الالزمة التراخيص على الحصول وبعد االنترنت خدمات فيماعدا) الطاقة ادارة وخدمات هندسية استشارات

 الطالب/ ملك بالمالحة ومكه الصفا

 ، ثلج بيع عن 68525 برقم 20191119 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابادير سمير انيس اسامه -  136

 حسن محمد عنان سيد/ المؤجر الجمله سوق ارض جابر ش 1 رقم بالعقار بعض علي مفتوحين 15,16,17 ارقام محالت:  بجهة

 ، ثلج بيع عن 68525 برقم 20191119 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابادير سمير انيس اسامه -  137

 رشوان فتحى/ المؤجر زغلول سعد شارع 13 رقم عقار أ 3 رقم محل:  بجهة

  ورشة عن 45555 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطير موسى عوده سالم -  138

 السيد عبدالحميد/ المؤجر السويس قناة هيئة سور امام العمدة شارع 13:  بجهة ، والسيارات المعدات وتشغيل صيانة

 مكتب عن 64254 برقم 20191103 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد فؤاد احمد اشرف -  139

 شرقاوى عطيه المؤجر العرب حى عدلى شارع 19 رقم عقار:  بجهة ، محمول خدمات

 مكتب عن 64254 برقم 20191103 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد فؤاد احمد اشرف -  140

 الجيش شارع 342 رقم عقار 1 رقم محل:  بجهة ، محمول خدمات

 مطعم عن 70391 برقم 20191112 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصياد محمد عبده رضا رضا -  141

 علي محمد اسالم/المؤجر المالحة المحروسة تقسيم 2 رقم بالعقار 20 رقم محل:  بجهة ، ماكوالت

 عن 70377 برقم 20191111 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غطاس الرب جاد عز الرب جاد -  142

 الطالب/لكم العشاشيه جنيفة:  بجهة ، الماشية وحلب التربية حظيرة

 غسيل عن 68464 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد الظاهر عبد حسن طه -  143

 الظاهر عبد حسن سيد/ المؤجر الرجولة منشية الجامع ش 34 رقم بالعقار شقة:  بجهة ، زيوت وتغيير سيارات

 غسيل عن 68464 برقم 20191111 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيد الظاهر عبد حسن طه -  144

 الظاهر عبد حسن سيد/ المؤجر الرجولة منشية الجامع ش 34 رقم بالعقار محل:  بجهة ، زيوت وتغيير سيارات

  ورشة عن 45555 برقم 20191126 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطير موسى عوده سالم -  145

 عامر قرية - الجيش شارع:  بجهة ، والسيارات المعدات وتشغيل صيانة

 مستلزمات بيع عن 70386 برقم 20191112 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عباس سليم احمد هدير -  146

 الجديده المحروسه شارع زمزم برج المحروسه ابراج تقسيم 3 رقم بالعقار 3 رقم محل:  بجهة ، صناعيه واقمار الكترونيات

 عبدالمنعم عماد المؤجر

 مكتب عن 70346 برقم 20191103 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سعد غريب بسام ندي -  147

 محمد فرج محمد/المؤجر المغربي تقسيم شارع 91 رقم بالعقار شقه:  بجهة ،( االنترنت دون) طبيه ومستلزمات عموميه توريدات

 عن 70387 برقم 20191112 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الكريم عبد محمد مجدى يحى -  148

 على/ المؤجر - السويس بورتوفيق السواحل ش 5 رقم بالعقار 17 شقة:  بجهة ،( االنترنت دون)  عمومية توريدات و مقاوالت

 على محمود

 مشغل عن 56304 برقم 20191111 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حسن عبده سوزان -  149

 كمال محمد مصطفى/ المؤجر الصناعية المنطقة صادق عبدالرحمن شارع 16:  بجهة ، تفصيل

 مشغل عن 56304 برقم 20191111 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حسن عبده سوزان -  150

 العشى يوسف محمود/المؤجر عارف عبدالسالم شارع 6:  بجهة ، تفصيل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 70422 برقم 20191119 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشوت شنوده شحاته كيرلس -  151

 نجيب شحاته جمال/المؤجر الجديد عبده احمد كفر 163 ش 30 رقم بالعقار 1 رقم مكتب:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 عن 70430 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان سيد المنعم عبد احمد -  152

 سيد المنعم عبد وليد/ملك شعراوي هدي ش29,30 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عموميه وتوريدات عموميه مقاوالت

 حظيرة عن 70371 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد محمد خلف -  153

 الرائد قرية-الوطنى الشباب جمعية ارض:  بجهة ، مواشى

 عن 70427 برقم 20191120 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرابي احمد سيد حسين اماني -  154

 سيد عيسي سيد/ ملك التجاري الفردوس بسوق 6 رقم المحل:  بجهة ، خردوات

 ادوات عن 70428 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ محمود السيد محمود -  155

 الدايم عبد حياه/ المؤجره الفرز ش 52 رقم بالعقار محل:  بجهة ، صحيه

 عن 70434 برقم 20191120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدالفتاح عبدالرحمن -  156

 احمد سمير خالد/ المؤجر عبده محمد الشيخ 24 رقم بالعقار شقه:  بجهة ،( االنترنت دون)عمومية توريدات

 البان منتجات عن 70461 برقم 20191125 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد غريب السيد سمر -  157

 اسماعيل حسين الرحمن عبد/ المؤجر النور مدينة ش 1:  بجهة ،

 مكتب عن 70477 برقم 20191127 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي محمود محمد محمود -  158

 الدور- محمود محمد الدين حسام/ملك عارف ابو جبالية راشد شارع 17 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عموميه توريدات

 شقة-الثاني

 70479 برقم 20191127 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهاللي اسماعيل الجواد عبد المعطي عبد -  159

 الطالب/ ملك النور مدينة 6 رقم بالعمارة 2 رقم محل:  بجهة ،(   االنترنت دون)عموميه توريدات مكتب عن

 مالبس تجارة عن 70463 برقم 20191126 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان عقل احمد احمد -  160

 احمد الدين ناصر/ملك الدين صالح ش من المواساه جمعيه ش 5 رقم عقار 7 رقم محل:  بجهة ، اطفال

 عن 70375 برقم 20191111 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمد نجيب محمد ادهم -  161

 علي للرقابة العامة الهيئة من عليها المنصوص السلعية المجموعات جميع في والتصدير االستيراد عموم وتصدير استيراد

 محمد خالد/ملك زرب عابدين شارع 23:  بجهة ،( 6 المجموعة من 36 والفقرة19 المجموعة عدا فيما) والواردات الصادرات

 سليمان

 سوبر عن 70359 برقم 20191105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد سالم ضاحى اسالم -  162

 جبر محمد عبدهللا المؤجر 1 السالم  ياسر بن عمار شارع 1363 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، ماركت

 مكتب عن 70381 برقم 20191111 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحان محمد علي جابر اسالم -  163

 بالعقار بعض علي مفتوحين 4"3 رقم شقة:  بجهة ،(  االنترنت عدا فيما) وكمبيوتر مكتبية وخدمات وتدريب بشرية موارد تنمية

 السالم ت 15 حوض العزيز بن عمر شارع 146 رقم

 عن 70417 برقم 20191119 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران جمال خالد الدكتور صيدليه -  164

 السيد غريب/  المؤجر السويس الجناين االسماعيليه ش الرجوله منشيه بعض على مفتوحين 2 ، 1 ارقام محلين:  بجهة ، صيدليه

 قطاعى بقاله عن 70423 برقم 20191120 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد عبدهللا منال -  165

 محمد عبدهللا غريب/المؤجر العابدين زين شارع من العربي سالمه شارع 22 رقم بالعقار محل:  بجهة ،

 ، حلوانى عن 63174 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران حسن رمضان محمد -  166

 عبدالفتاح محمد واحمد ادم السيد طارق/ المؤجرون الحرفيين والبرنس ادم مول 191 رقم بالعقار 8 رقم محل:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، حلوانى عن 63174 برقم 20191128 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران حسن رمضان محمد -  167

 ناجى على احمد على/ المؤجر الغورى ش من مكرم عمر ش 10 رقم بالعقار محل:  بجهة

 عن 70446 برقم 20191121 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد يس شعبان محمد -  168

 السباعى عمرو/ المؤجر السويس الشهداء ش 41 رقم بالعقار 1 محل:  بجهة ، تجميل مستحضرات

 عن 58698 برقم 20191113 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد ابراهيم محمود مصطفي -  169

 بورتوفيق شاليهات بسور بورتوفيق بطريق السرايا قاعة:  بجهة ، مطعم

 لعب تجارة عن 70406 برقم 20191117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سعيد جالل هاني -  170

 محمد حافظ عادل ملك ماهر احمد ش2:  بجهة ، اطفال

 فول تحضير عن 60081 برقم 20191117 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح زيدان سيدال محمد -  171

 زيدان السيد/المؤجر ناصر شارع 63 رقم بالعقار االرضي بالدور 2 رقم محل:  بجهة ، وطعميه

 مكتب عن 70470 برقم 20191126 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم فريد فرج محمود -  172

 فريد فرج احمد/ المؤجر يوليو 23 شارع 419 رقم بالعقار:  بجهة ،( االنترنت دون)عمومية توريدات

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس(   االنترنت دون) عموميه وتوريدات مقاوالت  ،  شركة   وشركاه محمود محمد رامي -  1

 الدور شعراوي هدي شارع ب 50:  بجهة ،(  االنترنت دون) عموميه وتوريدات مقاوالت عن ، 70439 برقم 20191121 فى

 وفاء/ملك الثاني

 برقم 20191105 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  وطعمية فول مطعم  ،  شركة   وشركاة اسماعيل فتحى ايمن -  2

 المدينة سباب مركز سور غزاله عبدالهادى شارع 4 رقم محل:  بجهة ، وطعمية فول مطعم عن ، 70365

 250000.000   مالها ،رأس   الحديدية والخوص الحديد الزاوية تصنيع  ،  شركة   وشريكه ابراهيم رمضان احمد سيد -  3

 السويس طريق البحارة كبريت:  بجهة ، الحديدية والخوص الحديد اويةالز تصنيع عن ، 70357 برقم 20191104 فى ،قيدت

 الصحراوي االسماعلية

 250000.000   مالها ،رأس   الحديدية والخوص الحديد الزاوية تصنيع  ،  شركة   وشريكه ابراهيم رمضان احمد سيد -  4

 السويس طريق البحارة كبريت:  بجهة ، الحديدية والخوص الحديد الزاوية تصنيع عن ، 70357 برقم 20191104 فى ،قيدت

 الصحراوي االسماعلية

 100000.000   مالها ،رأس   غذائية مواد وتوزيع تجارية توكيالت  ،  شركة   وشريكه اسماعيل علي محمد الدين عماد -  5

 162 حوض 80 رقم 2 السالم:  بجهة ، غذائية مواد وتوزيع تجارية توكيالت عن ، 70366 برقم 20191106 فى ،قيدت

 70436 برقم 20191120 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس   عطاره  ،  شركة   محمد المجيد عبد احمد احمد/  ورثه -  6

 المجيد عبد احمد الحميد عبد/ملك ثالث قسم 9 واصله الغربي شميس شارع 9:  بجهة ، عطاره عن ،

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   ديكور مستلزمات تجارة  ،  شركة   وشركاه محمد محمود رضا محمود -  7

 مسجد خلف  الجديدة المحروسة منطقة 24 عقار 1 رقم محل:  بجهة ، ديكور مستلزمات تجارة عن ، 70390 برقم 20191112

 الهدي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   ديكور مستلزمات تجارة  ،  شركة   وشركاه محمد محمود رضا محمود -  8

 مسجد خلف  الجديدة المحروسة منطقة 24 عقار 1 رقم محل:  بجهة ، ديكور مستلزمات تجارة عن ، 70390 برقم 20191112

 الهدي

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   ديكور مستلزمات تجارة  ،  شركة   وشركاه محمد محمود رضا محمود -  9

 2الحياه-الجديده المحروس منطقة 24 رقم عقار:  بجهة ، ديكور مستلزمات تجارة عن ، 70390 برقم 20191112

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   ديكور مستلزمات تجارة  ،  شركة   وشركاه محمد محمود رضا محمود -  10

 2الحياه-الجديده المحروس منطقة 24 رقم عقار:  بجهة ، ديكور مستلزمات تجارة عن ، 70390 برقم 20191112

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   65922:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اللبودى السيد محمد هشام   - 1

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   36677:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد ابراهيم عبدالنبى ابراهيم   - 2

 التجارة العتزال شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   59756:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين مصطفى عيد ثروت   - 3

 التجارة العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   20191103 تاريخ وفى ،   63008:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم محمد سعد محمد   - 4

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   68412:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان محمود سيد صالح   - 5

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   61814:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مختار محمد رمضان هدى   - 6

 التجارة العتزالها شطب

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   54736:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد يوسف محمد شعبان   - 7

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   56896:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم فرج هللا ضيف طالل   - 8

 التجارة العتزاله شطب

 الغاء  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   64522:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن امام محمد خالد   - 9

 الطالب/  ملك - الجديدة الصناعية المنطقة الغربى الشلوفه حوض ش20 بالعنوان الكائن االخر الرئيسى المحل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   67987:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عربى شعرى محمد   - 10

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   67247:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شنوده قديس فايز مينا   - 11

 نهائيا التجاره العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   55627:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد خليل احمد السيد   - 12

 نهائيا التجاره العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   69017:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على احمد سمير احمد   - 13

 االخر الرئيسى المحل الغاء

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   63935:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم حسان عبدهللا حسن   - 14

 نهائيا التجاره العتزال شطب

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   16008:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمجيد احمد احمد   - 15

 للوفاه شطب

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   59595:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد فؤاد عثمان حسن   - 16

 نهائيا التجاره العتزال شطب

 شطب  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   30341:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرس احمد فتحى   - 17

 التجاره عتزاله ال

 شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   30042:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والتوكيالت للتجاره رموزى   - 18

 نهائيا التجاره العتزال شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   66778:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عشماوى احمد مصطفى ايمان   - 19

 نهائيا التجاره العتزال شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   52470:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن مصطفى المعبود عبد احمد   - 20

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   61713:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد رفاعى حسن خالد   - 21

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   23602:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طه عطيه سيد/ مهندس   - 22

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   61830:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شافعى حامد عبده سيد   - 23

 نهائيا رةالتجا العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   30553:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمد الدين صالح   - 24

 نهائيا التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   48746:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد غانم محمود فوزيه   - 25

 التجارة العتزالها شطب

 شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   68130:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد هللا حب محمد محمود   - 26

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   54088:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سبيع عبدهللا لمعى مينا   - 27

 التجارة العتزاله شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   67901:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن بليله رمضان غريب   - 28

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   34246:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العطار مرس مدبولى زنيب   - 29

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   46399:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طه عطيه سيد محمد   - 30

 التجارة العتزاله شطب

 تم   20191112 تاريخ وفى ،   49898:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العجرودى على عبدالعزيز الدين عالء   - 31

 للوفاه شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   68453:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكر علي نجاتي سعيد   - 32

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   67028:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شحات نوبى حسانى نوبى   - 33

 التجاره العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   57947:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد فراج محمود محمد   - 34

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   67945:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النحاس محمد عبدهللا السيد محمد   - 35

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   60124:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد ابراهيم زينب   - 36

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   45771:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعليم محمود سامي سامح   - 37

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   30953:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين حسام ابراهيم جمال   - 38

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   67649:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد رجب طنطاوى كريم   - 39

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   49348:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجمركى للتخليص دياب يحيى   - 40

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   36487:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد  رجب محمد   - 41

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   42836:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسانين بخيت حسانين الباسط عبد   - 42

 التجارة العتزال شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   34305:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عطيه عبدهللا ماهر   - 43

 نهائيا التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   70077:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد سيد محمد السيد محمد   - 44

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   45029:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا محمود محمد محمود   - 45

 التجارة العتزاله شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20191114 ختاري وفى ،   70074:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد مصطفي محمد الرحمن عبد   - 46

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   68462:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جيد حسين محمد حسني   - 47

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   63000:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العرضى محمد عبدالمعطى محمد   - 48

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   55417:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال احمد السيد شيماء   - 49

 السويس االربعين النيل ش 62 ع بعض على مفتوحين محالت اربع/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسى المحل الغاء
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  52288 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد سيد هانى -  22

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  22197 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالنبى محمد ايمن -  23

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  62091 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى مسعود وقمرز محمود -  24

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  59414 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد احمد على -  25

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  8046 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد مصطفى احمد محمود -  26

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  64632 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عمر عبدالعال احمد -  27

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  61066 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد ربيع طارق -  28

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  69887 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غانم على عبدالعزيز احمد -  29

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  64475 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسكندر هللا عوض عطيه ارينى -  30

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

 أسر تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  69308 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدمنهورى محمد محمد محمود محمد -  31

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

,  المال رأس تعديل تم  20191114 ، تاريخ وفي  53992 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عطيه ابراهيم عصام -  32

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  65105 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي عبدالرحمن علي محمود -  33

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191117 ، تاريخ وفي  52288 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد سيد هانى -  34

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  54180 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم عطا خلف عقيل كرم -  35

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  40805 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد سليمان خالد -  36

  جنيه  10000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  40805 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للمقاوالت احمد محمد سليمان خالد -  37

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191118 ، تاريخ وفي  52320 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل عبادى عرفات ياسر -  38

  جنيه  750000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  53754 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرج سعد كامل مجدى -  39

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس عديلت تم  20191119 ، تاريخ وفي  68525 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابادير سمير انيس اسامه -  40

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  46225 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد توفيق عبده محمد -  41

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  70300 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد السيد الفتاح عبد علي -  42

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  53786 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرعى محمود احمد منير عبدالمهيمن ابراهيم -  43

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

 ، تاريخ وفي  53786 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والبحريه العموميه والتوريدات العموميه للمقاوالت مرعى ابراهيم -  44

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191119

 تعديل تم  20191119 ، تاريخ وفي  53786 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العمومية والتوريدات للمقاوالت مرعى ابراهيم -  45

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

  20191119 ، تاريخ وفي  53786 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العموميه والتوريدات العموميه للمقاوالت مرعى ابراهيم -  46

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

,  المال رأس تعديل تم  20191119 ، تاريخ فيو  53786 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد منير عبدالمهيمن ابراهيم -  47

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  60382 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عازر منصور سامى انجى -  48

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  35216 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم صالح فرويز سالم -  49

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  67548 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد سيد عبدالرحيم هالل -  50

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191124 ، تاريخ وفي  68934 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حسين محمد حسين -  51

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191125 ، تاريخ وفي  55432 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن محمد فوزى هانى -  52

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  70316 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمود احمد فاتن -  53

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  59409 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالبارى عبدهللا البارى عبد نايف -  54

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  59240 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحليم احمد ثروت محمد -  55

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  67096 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد رمضان محمد -  56

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  67879 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على بدر على مصطفى -  57

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  61132 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسبتان محمد محمد على -  58

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  52095 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحليم عبد احمد الحليم عبد احمد -  59

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

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  70462 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرحمن عبد ابراهيم فتحي ممدوح -  60

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  64850 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على مصطفى غريب عاصم -  61

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  69895 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  الفادى) ميخائيل سالمة رفعت فادى -  62

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  59456 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان حسن فتحى محمد حسن -  63

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

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  26021 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهبه سمير عماد -  64

  جنيه  2500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  26021 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهبه سمير عماد -  65

  جنيه  2500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 70351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد سعد محمد سعد -  1

 والده/المؤجر 46 منطقه اكتوبر 6 شارع 3 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 64254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فؤاد احمد اشرف -  2

  شرقاوى عطيه المؤجر يكن عدلى شارع 19 رقم اخرالعقار رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 70350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عوض احمد عالء -  3

  الحى شباب مركز بسور 31 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 70352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدين نور ابوالحمد سعاد -  4

 غالب موسي شارع 61 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 70347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر بيومي محمود سعيد -  5

 محمود على خالد/المؤجر حوده كفر الصديق بكر ابو شارع من هاشم شارع 16 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 70346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعد غريب بسام ندي -  6

 محمد فرج محمد/المؤجر المغربي تقسيم شارع 91 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 70349    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، اسماعيل هللا خلف عادل مختار -  7

 الحسنى محمد اشرف/ملك النيل شارع من زيدان شارع 5 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 64254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فؤاد احمد اشرف -  8

 شرقاوى عطيه المؤجر العرب حى عدلى شارع 19 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 64254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فؤاد احمد اشرف -  9

 الجيش شارع 342 رقم عقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 70348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على يسري جاد باسم -  10

 محمد محمد سوسن/ملك موسي النبى شارع 4 ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 62580    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عويس سنهابى محمد -  11

 محمود ثابت محمود/  المؤجر - البرقى راشد شارع 3 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 70354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد جعفر هللا عبد -  12

 محمد جعفر/المؤجر - حودة كفر -هاشم ش 16 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 70356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابو عبده حسن فاطمه -  13

 الكريم جاد وليد/ ملك عارف السالم عبد ش 14 ع 6 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 69825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن محمود ابراهيم ايمن -  14

 النصر ابو سالم محمد/ المؤجر - القديم عبده احمد بكفر شالضم شارع 5 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 65749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقشيش على محمد محمد محمود -  15

 L15 رقم محل- بالزا جرين مول - جابر سيدي ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 65141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجبان رشيد رضا ريمون -  16

 محمد فاروق دعاء/ المؤجر - عرابى احمد شارع من الصقلى شارع 24 رقم بالعقار يمين االرضى بالدور شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 59885    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، محمود محمد اسعد غريب -  17

  عنان سيد/المؤجر االيمان دار برج السحاب ابراج منطقة 25 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 70353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شحاته عقيلي محمد -  18

  علي حسن السيد/ المؤجر الحي سليم كفر المحسن عبد ش22 رقم بالعقار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 70355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد طاهر احمد -  19

  طاهر ياسر/  المؤجر بورسعيد شباب مركز بجوار 55 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 70358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي الرازق عبد السيد الحميد عبد -  20

 زيد ابو زينب/المؤجر الناصر عبد جمال شارع 65 حوض ب 7 رقم بالعقار 3 رقم المحل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 64522    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن امام محمد خالد -  21

 الطالب/ ملك - الجديدة الصناعية المنطقة الغربى الشلوفة حوض ش 20 بالعنوان الكائن االخر الرئيسى المحل الغاء ،

,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 65749    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بقشيش علي محمد محمد محمود -  22

 L15 رقم محل- بالزا جرين مول-جابر سيدي ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 59885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد اسعد غريب -  23

  عنان سيد/ المؤجر االيمان دار برج السحاب ابراج منطقة 25 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 63518    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب حسن غريب محمد -  24

 السويس زرب االحمر الهالل مستشفى سور الوليد بن خالد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 70359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد سالم ضاحى اسالم -  25

  جبر محمد عبدهللا المؤجر 1 السالم  ياسر بن عمار شارع 1363 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 70362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برى عبودى رافت احمد -  26

 احمد موسى فتحى ملك ماهر شارع 13 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 67887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين زيدان زيدان ناصر -  27

 المحسن عبد محمود/ المؤجر - عبده محمد شارع 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 53398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على احمد رامى -  28

 حافظ محمد وفاء/ المؤجر شعراوى هدى شارع ب 50 رقم العقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 69656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد عبدالحميد حسن -  29

  الستار عبد الوهاب عبد/  المؤجر الكويت حي فاو بشارع مستجد بالعقار وجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 70361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بيومى  عادل طه -  30

 جميل سهير المؤجر المالحه زمزم شارع ب 16 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 63096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف على يوسف الدين عصام احمد -  31

  مختار حسن محمد/  المؤجر المالحة البحرية ش 100 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 70363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العظيم عبد سيد محمد مصطفي -  32

 حجاجى امال/المؤجر حرب طلعت من الجنينه حاره 6 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 تم 20191105 تاريخ وفي 70360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعدات وتاجير البتروليه والخدمات للمقاوالت سالم -  33

 محمد عزب/المؤجر شارل كفر حسن الشيخ شارع 1 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 69017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد سمير احمد -  34

 2489برقم المودع االخر رئيسىال المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 69017    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد سمير احمد -  35

 خليل احمد السيد/ المؤجر - اسوان شارع 2 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 63096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف علي يوسف الدين عصام احمد -  36

  مختار حسن محمد/ المؤجر المالحة البحرية ش 100 رقم محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 61647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابوالفتوح محمد شريف -  37

 فراج محمد زينب المؤجر البلبوشى ارض المسلمانى شارع 74 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 70364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل الحليم عبد محمد محمود -  38

 الغريب محمد/ المؤجر النور شارع 6 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 35654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد على آمال -  39

  والتصدير االستيراد نشاط حذف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 70368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن تهامى حزين عرفات -  40

 عبدالمجيد محمد احمد/ المؤجر البطراوى عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 69848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد فتحى امل -  41

  الطالب ملك اكتوبر 24 ش 158 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 70367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرى محمد محمد خالد -  42

 حسن محمد على/ المؤجر يوليو23 بشارع دوشى برج 419 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 70371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمد خلف -  43

 الرائد قرية-الوطنى بالشبا جمعية ارض ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 70372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم مختار صابرين -  44

 عبدالكريم بخيت رشا/ المؤجر الباسل شارع أ 30 الكائن 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 70373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر الواحد عبد السيد نجاح -  45

  غيطان طلب محمد/  ملك الحسني شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 52288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سيد هانى -  46

 احمد على فرج/ المؤجر - النيل ش من الرحمن عبد فتوح ش 7 رقم بالعقار 4 رقم شقة جعله و العنوان تعديل  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 70370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد على محمد مجدى -  47

 الطالب/ ملك بالمالحة ومكه الصفا شارع 12 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 56304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن عبده سوزان -  48

 كمال محمد مصطفى/ المؤجر السويس القديمه الصناعيه المنطقه صادق عبدالرحمن شارع 16 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 70375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد نجيب محمد ادهم -  49

  سليمان محمد خالد/ملك زرب عابدين شارع 23 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 70376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يوسف احمد رضا محمد -  50

 عيد ايمن/  المؤجر - عارف السالم عبد شارع 72 رقم عقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 70380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد رضوان سمير رضوان -  51

 والده/ المؤجر الغورى شارع ،:   الـتأشير

 وصف , العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 70383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن احمد حسن -  52

 فايز محمد/ المؤجر زرب العاص بن عمرو شارع 23 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 70377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غطاس الرب جاد عز الرب جاد -  53

  الطالب/ملك العشاشيه جنيفة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 68355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم احمد محمد اسماء -  54

 الرائد قريه بجوار كريم محمد شارع 1/  تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 70381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحان محمد علي جابر اسالم -  55

  السالم ت 15 حوض العزيز بن عمر شارع 146 رقم بالعقار بعض علي مفتوحين 4"3 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 49125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد احمد -  56

 محمد محمود محمد ورثه/  المؤجر السويس فيصل الجديده الصناعيه المنطقه 6 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 70379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خضير كامل ناصر -  57

 غريب عيسى طارق/ المؤجر - القديم عبده احمد كفر الجيش ش 17 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 68464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد الظاهر عبد حسن طه -  58

  الظاهر عبد حسن سيد/ المؤجر الرجولة منشية الجامع ش 34 رقم بالعقار شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 68464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد الظاهر عبد حسن طه -  59

 الظاهر عبد حسن سيد/ المؤجر الرجولة منشية الجامع ش 34 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 56304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن عبده سوزان -  60

 كمال محمد مصطفى/ المؤجر الصناعية المنطقة صادق عبدالرحمن شارع 16 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 56304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن عبده سوزان -  61

 العشى يوسف محمود/المؤجر عارف عبدالسالم شارع 6 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 70382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد عبدالمنعم احمد محمد -  62

 عبدالحميد عبدهللا صابرة/ المؤجرة 2االيمان بجوار الغورى شارع 123 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 68464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالظاهر حسن طه -  63

 من اعتبارا عبدالظاهر حسن سيد/ المؤجر السويس الجناين الرجوله منشيه الجناين الجامع ش 34 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير
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 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 70378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب عبده موسي فتحية -  64

  حمد عوض كريم/ المؤجر اكتوبر 24 ش 23 رقم بالعقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 69656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد عبدالحميد حسن -  65

  عباس هويدا/ المؤجر السويس االربعين الجديد عبده احمد بكفر النصر عماره 1 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 70374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس مدنى محمد عالء -  66

 عطا عبدالوهاب المؤجر 2 السالم 132 حوض ب 50 قطعه 2 قم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 70389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد محمد عاطف منال -  67

  مبارك رضوان/  المؤجر العزيز بن عمر شارع 71 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 59388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد على عبدالرحمن سهيله -  68

  رضوان الحمد ابو احمد/  المؤجر - الصفا برج الجيش ش 320 جعله و العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 8046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى احمد محمود -  69

 - الدقيق مطحن امام الصحراوى االسماعيلية السويس طريق الشلوفة حوض 2 بالعنوان الكائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 السيد عيد عثمان على احمد/ المؤجر

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 58698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمود مصطفي -  70

  بورتوفيق شاليهات بسور بورتوفيق بطريق السرايا قاعة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 8046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفي احمد محمود -  71

  السيد عيد عثمان علي احمد/ المؤجر الدقيق مطحن امام الصحراوي االسماعلية السويس طريق الشلوفة حوض 2 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 8046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفي احمد محمود -  72

 االسماعيلية السويس بطريق 5 رقم قكعة 3 رقم الشلوفة حوض الرابعة الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 68033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهربيطى على سعيد هشام -  73

 حبيب محمد مصطفى/ المؤجر - 1 السالم درويش هللا عبد شارع 2187 رقم قطعة بالعقار مكتب جعله و العنون تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 70391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد محمد عبده رضا رضا -  74

  علي محمد اسالم/المؤجر المالحة المحروسة تقسيم 2 رقم اربالعق 20 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 58698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمود مصطفى -  75

  بورتوفيق شاليهات بسور بورتوفيق بطريق السرايا قاعة بالعنوان الكائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 58698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمود مصطفى -  76

 بورتوفيق شاليهات بسور بورتوفيق بطريق السرايا قاعة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 70388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد عبدهللا احمد محمد عمرو -  77

  2 السالم ش ا 82 رقم قطعة 52 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 70387    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الكريم عبد محمد مجدى يحى -  78

 على محمود على/ المؤجر - السويس بورتوفيق السواحل ش 5 رقم بالعقار 17 شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 70385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصف علي سمير احمد -  79

 رزق رزق فتحية/ المؤجر اسوان ش 6 رقم بالعقار 6 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 70386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس سليم احمد هدير -  80

 عبدالمنعم عماد المؤجر الجديده المحروسه شارع زمزم برج المحروسه ابراج تقسيم 3 رقم بالعقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 62515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد علي احمد -  81

 على احمد مؤمن ملك الكويت حى عرفه محمد شارع 34 رقم بالعقار محل ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 62515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد علي احمد -  82

 محمد ويفي فايذ/ملك الكويت حي الزهراء فاطمة شارع 30 ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 62515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد علي احمد -  83

 على احمد مؤمن ملك الكويت حى عرفه محمد شارع 34 رقم بالعقار محل ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 62515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد علي احمد -  84

 عبدالاله احمد سعد/ملك الكويت حي عرفه شارع 35 ،

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 58698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمود مصطفى -  85

   بورتوفيق شاليهات بسور بورتوفيق بطريق السرايا قاعة الكائن بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 70393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد جمال عالء -  86

 محمود ابراهيم احمد/ المؤجر هاشم السيد جبالية البحرية ش1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 70392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقيد محمد سليم صالح -  87

  حمزه محمد محمود/ملك مصر بنك ش42 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 69840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد عبدالحميد محمد -  88

  احمد السيد مروه/  المؤجر=  الجديد عبده احمد ك 168 ش 32 بالعنون الكائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 64632    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عمر عبدالعال احمد -  89

 الطالب/ ملك - الغزالى الهادى عبد شارع 8 رقم بالعقار محل جعله و العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 58698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمود مصطفي -  90

  بورتوفيق شاليهات بسور بورتوفيق بطريق السرايا قاعة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 69840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد الحميد عبد محمد -  91

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 69840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد الحميد عبد محمد -  92

 احمد السيد مروه/ المؤجرة الجديد عبده احمد ك 168 ش 32 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 58698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمود مصطفى -  93

 بورتوفيق شاليهات بسور بورتوفيق بطريق السرايا قاعة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 58698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمود مصطفى -  94

 بورتوفيق شاليهات بسور بورتوفيق بطريق السرايا قاعة بالعنوان الكائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 58698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمود مصطفى -  95

 عبداللطيف ابوالحمد عبداللطيف المؤجر بالمالحه زمزم شارع 10 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 70394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد علي محمد وائل -  96

 حسن محمد نعمات/ ملك الغربي البر عارف ابو فريد عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 70395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح شاكر محمد فراج -  97

 2 مبارك ب 17 العمارة امام خشبي كشك ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 68951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( هايبرمينا)راغب صادق صفوت مينا -  98

 حنا اسحاق/  ملك - الجراح ابن شارع 41 جعله و العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 62515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد على احمد -  99

 محمد ويفى فايز/ ملك - الكويت حى الزهراء فاطمة شارع 30/  بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 62515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد على احمد -  100

 الاله عبد احمد سعد/ ملك - الكويت حى عرفه شارع 35/  بالعنوان الكائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 70400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقيم محمد محمد محمود -  101

  محمد رمضان/  المؤجر الجديد الغوري ش 62 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 70398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمود عبدالمنعم -  102

 احمد يوسف بيومى/ ملك ماهر شارع ابوالليف مسجد بجوار 17 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 70405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم حسن اسامة عبدالرحمن -  103

 والده/ المؤجر 1السالم فيصل الملك شارع 564 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 70396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان احمد محمود حمدى محمد -  104

 والده/ ملك 2السالم 139 حوض شارع 21 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 70402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد فيصل احمد -  105

 والده/ ملك 2السالم ابوالحسن محروس شارع 49 قطعه 241 ح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 70401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن رازقعبدال اسالم -  106

 شحات محمد حسن/ ملك الترعة غرب 8 رقم الجباليات ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 70397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حميد زكى سامى -  107

 حسن ابراهيم جمعه/ ملك القديمة الصناعية المنطقة الحريرى زكريا شارع 11 ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 70403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد عطيه السيد محمد محمد -  108

  بورتوفيق - الفنارات ش 41 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 70399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المتولي عاطف عالء -  109

  المتولي عاطف/  ملك الخطاب بن عمر مسجد امام موسي النبي ش من اباظه حارة 1 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 70404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش العزيز عبد فؤاد محمد -  110

  بالتعاوينات السالم شباب مركز بسور الكائن 163و162 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 70411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي الغني عبد سيد رشا -  111

  النصر سيف/ المؤجر البراجيلي المنورة المدينة شارع 6 رقم بالعقار 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 70409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم محمد صبحي عبده -  112

 محمد صبحي/ المؤجر حوده كفر الصديق بكر ابو شارع 49 رقم بالعقار االرضي بالدور شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 60081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح زيدان السيد محمد -  113

 يدالس/  المؤجر=  ناصر شارع 63 رقم بالعقار االرضى بالدور 2 رقم محل الكائن بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

  زيدان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 60081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح زيدان السيد محمد -  114

 والده المؤجر ناصر شارع 63 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 60081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح زيدان السيد محمد -  115

 زيدان السيد المؤجر ناصر شارع 63 رقم بالعقار االرضى بالدور 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 70406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعيد جالل هاني -  116

 محمد حافظ عادل ملك ماهر احمد ش2 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 64041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوالوفا عبدالحميد هدى -  117

 فؤاد عبداللطيف/ المؤجر 1بالسالم 1 رقم االيمان شارع  430/اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 55417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال احمد السيد شيماء -  118

  النيل ش 62 ع بعض على مفتوحين محالت اربع/  بالعنوان الكائن االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 70408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيبه محمود محمود ناهد -  119

  مصطفي حسن/  المؤجر 2 السالم الجمارك ارض شارع 61 حوض ا 26 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 64041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوالوفا عبدالحميد هدى -  120

 فؤاد عبداللطيف/ المؤجر 1بالسالم 1 رقم االيمان شارع 430 ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 64041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوالوفا عبدالحميد هدى -  121

 شحات فؤاد عبداللطيف/ المؤجر 1السالم االيمان شارع 10 شارع 430 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 52288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سيد هانى -  122

 حسن مصطفى سعيده المؤجر 1 رقم محل بالهاويس بورسعيد شارع/ بعنوان االخر الرئيسى محل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 52288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سيد هانى -  123

 محمد احمد الهام المؤجر 2 رقم محل يكن عدلى شارع/ بعنوان االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 52288    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سيد هانى -  124

  احمد على فرج/  ملك - النيل ش من الرحمن عبد فتوح ش 7 جعله و العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 70412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد صالح زبيدة -  125

 على احمد عبدهللا/ المؤجر البطراوى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 70407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمود حربي نجالء -  126

  علي محمد احمد محمد/ ملك 1 السالم عفان بن عثمان ش  ا 40 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 60081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح زيدان السيد محمد -  127

  زيدان السيد/المؤجر ناصر شارع 63 رقم بالعقار االرضي بالدور 2 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 70410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الصبور عبد ابراهيم احمد -  128

  عبدهللا عوض زينب/ملك االلبان العاطي عبد ش 7 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 68560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض وهبه سمير باسم -  129

  2 السالم 190 ع شاديه الشهيده ش ب98 قطعة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 70415    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد عيد محمد -  130

 جمعه محمد الفتاح عبد عيد/المؤجر عقده كفر النحال ش 7 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 30755    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحميد ياسر -  131

  اسوان شارع 9/  بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 70413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كلباظ هابيل حنا جرجس -  132

  هابيل هنا هاني/ ملك الجيش شش 517 ع الثامن بالدور 6 رقم مكتب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 70416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه صبره خلف اسماء -  133

  العزيز عبد الحسيني احمد/المؤجر حامد السيد ارض الفار بجباليه بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 70414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني عبدهللا طلبه محمد -  134

  علي محمد صافينار/المؤجرة القديم النادي ش 22 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 64881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سكينه فتحى حاتم سمر -  135

 غريب محمد جيهان/ المؤجرة بورسعيد شارع 10 رقم بالعقار شقه/ الى تعدل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 59384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تمام على سعد على -  136

  عثمان احمد السيد/  المؤجر بورتوفيق الفنارات ش 49 رقم بالعقار شقه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 68636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفني حسين محمد هللا عبد -  137

 والده/  المؤجر - السماد ش 182 حوض 2 السالم 259 رقم بالعقار/  جعله و العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 70418    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج العظيم عبد ابراهيم محمد ريهام -  138

  علي احمد/  المؤجر الجباليات مدرسة بجوار الغربي البر عارف بابو محل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 70420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عوض سيد ايه -  139

 والده/ملك البراجيلي السالم عبد شارع 2 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 70419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد ابراهيم محمد -  140

  والده/  ملك 1 السالم عفان بن عثمان ش ا/461 رقم قطعة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 70419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد ابراهيم محمد -  141

 والده ملك 1 السالم عفان بن عثمان شارع 136 أحوض/ 461 رقم قطعه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 68525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابادير سمير انيس اسامه -  142

 محمد عنان سيد/ المؤجر الجمله سوق ارض جابر ش 1 رقم بالعقار بعض علي مفتوحين 15,16,17 ارقام محالت ،:   الـتأشير

  حسن

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 68525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابادير سمير انيس اسامه -  143

 رشوان فتحى/ المؤجر زغلول سعد شارع 13 رقم عقار أ 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 65313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على احمد هشام -  144

 فاروق الدين حسام/  المؤجر -المالحة البحرية ش 98 رقم بالعقار محل/  وجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 70421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد محمد سعيد احمد -  145

  الطالب/ملك السخنة اميجو بقرية الخدمات ومنطقة التجاري المجمع 11 مجموعة 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 70422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشوت شنوده شحاته كيرلس -  146

  نجيب شحاته جمال/المؤجر الجديد عبده احمد كفر 163 ش 30 رقم بالعقار 1 رقم مكتب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 70417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران جمال خالد الدكتور صيدليه -  147

 السيد غريب/  المؤجر السويس الجناين االسماعيليه ش الرجوله منشيه بعض على مفتوحين 2 ، 1 ارقام محلين ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 68525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابادير سمير انيس اسامه -  148

 سوق ارض جابر ش 1 رقم بعض على مفتوحين 15،16،17 ارقام محالت/  بالعنوان الكائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 حسن محمد عنان سيد/ المؤجر -الجملة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 70423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدهللا منال -  149

 محمد عبدهللا غريب/المؤجر العابدين زين شارع من العربي سالمه شارع 22 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 70430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سيد المنعم عبد احمد -  150

 سيد المنعم عبد وليد/ملك شعراوي هدي ش29,30 رقم عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 70433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم جاد فهيم مصطفي زوزو -  151

 جاد السالم عبد/المؤجر الجديد الغوري شارع 72 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 70425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف عوض عبدالرحمن -  152

 احمد بكرى سليمان/ ملك سالمة اوالد منشية شكشوك شارع 22 ، :  الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 68789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعليم محمد فاطمه -  153

 عباس احمد احمد ملك عرابى احمد شارع من الزاويه شارع 11 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 21705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالفتاح عطيات -  154

 الزراعية الجمعية/ ملك عامر قرية شارع 20 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 21705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالفتاح عطيات -  155

 9رقم محل  الزراعيه  التاعونيه  الجمعيه  ملك  بالجناين  عامر  قريه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 68426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد ابراهيم عبدالسالم -  156

 الطالب/  ملك - كامل مصطفى ش 22  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 68426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد ابراهيم عبدالسالم -  157

 والده/المؤجر سليم اوالد منشيه المسلماني شارع 1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 70429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حمدان بهنس سهره -  158

  محمد احمد محمد/ المؤجر 1 السالم عفان بن عثمان ش ا4 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 68426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد ابراهيم عبدالسالم -  159

 الطالب/  ملك - كامل مصطفى ش 22/  وانبالعن الكائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 70424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود السالم عبد عماد شادى -  160

 الوفا ابو/المؤجر القديمه الصناعيه المنطقه الصحراوي االسماعيليه السويس طريق شارع 195 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف, 

 فريد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 70434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالفتاح عبدالرحمن -  161

 احمد سمير خالد/ المؤجر عبده محمد الشيخ 24 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 51549    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد حسين احمد -  162

  الجزيرة شباب مركز بسور بعض على مفتوحين 15،28 رقم محل بالعنوان اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 70428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ محمود السيد محمود -  163

  الدايم عبد حياه/ المؤجره الفرز ش 52 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 21705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد  الفتاح عبد  عطيات -  164

 الزراعية الجمعية/  ملك - عامر قرية ش 20 بالعنوان الكائن اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 60980    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى حسين شبراوى صالح -  165

 والده/  المؤجر - عامر قرية العزيز مسجد ش 569 رقم بالعقار 1 رقم محل/ وجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 68789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعليم محمد فاطمه -  166

 عباس احمد احمد ملك عرابى احمد شارع من الزاويه شارع 11 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 68789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعليم محمد فاطمه -  167

  عرابى احمد شارع من اسامه شارع 7 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 70431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيفي ابراهيم السيد عيد -  168

  رضوان مبارك عوض/المؤجر العزيز بن عمر ش 73 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 70426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ذكي زغلول رمضان -  169

 محمد سعيد السالم عبد/  المؤجر الرئيسي العمده ش 32 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 70435    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمود حامد كريم -  170

 حامد محمود نوال/ المؤجرة المالحة- للبترول الشرقية الشركة مساكن 14 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 70432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدير ابو محمد ابراهيم احمد -  171

  الصحراوي االسماعليه السويس طريق القديمه الصناعيه المنطقة 24 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 70427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابي احمد سيد حسين اماني -  172

  سيد عيسي سيد/ ملك التجاري الفردوس بسوق 6 رقم المحل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 70444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محفوظ محمد خالد محمد -  173

 والده المؤجر السويس حرب طلعت شارع 58 رقم بالعقار 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 اريخت وفي 70446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يس شعبان محمد -  174

 السباعى عمرو/ المؤجر السويس الشهداء ش 41 رقم بالعقار 1 محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 70437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالغنى عبدالحميد احمد -  175

 عواد سعيد/  المؤجر السويس الدرس حوض المقريزى شارع 238 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 70440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حزين عربى احمد محمود -  176

 الناصر عبد صفاء/ المؤجر السويس الجناين ابوسيال الرحمن مسجد خلف محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 70445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير عبد حسين الحكيم عبد محمود -  177

  ابراهيم احمد/  المؤجر الفرز الحسيني امين ش 25 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 70443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محفوظ محمد خالد احمد -  178

  والده/ المؤجر السويس السويس حرب طلعت شارع 58 رقم بالعقار  3 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 70447    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد عبدالغفار مجدى اسالم -  179

 والده/المؤجر السويس فيصل 1 السالم المرجيرى االمام ش 2212 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 70441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين عوض محمد عوض -  180

  لطالبا ملك السويس فيصل السحاب ارض المحافظه تقسيم 1 الكائن ببرج 9 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 70438    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات للمقاوالت الجلب -  181

 محمد سيد/ المؤجر السويس االربعين الراشدين الخلفاء شارع 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 70442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغدادي محمد محمود ابراهيم -  182

  والده/ المؤجر النيل من متفرع شوقي الشيخ ش 26 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 70449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى احمد عبدالعظيم خلف -  183

 محمد ابوالحمد احمد/ المؤجر السويس االربعين االربعين الزراير المدارس ش 28 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 58120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد محمد -  184

 احمد عبدالاله المؤجر الجديد عرابى احمد منشيه 10 رقم العقار  ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 70448    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه المنصف عبد الرؤف عبد مروه -  185

 محمود حجاج/المؤجر الخضر ش 23 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 70450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعد غريب حمدي عمار -  186

  الروضه ابراج ناصر ش 3 رقم بالعقار 303 شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 70451    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فكرى سعد سليمان عماد -  187

 طه بدير غريب/ ملك تكليرشن برج الدين صالح شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 69290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى احمد زكى مجدى -  188

 طعيمة عطوة مبارك جمعه/ بملك -فيران وادى-عليات سيل شارع 34/12 رقم بالعقار محل/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 70453    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدهللا مصطفى محمد صالح -  189

 عبدالغنى السيد ماهر/ ملك 2السالم فيوتشر شارع 2 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 70452    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالموجود محمد احمد عماد احمد -  190

 محمد السباعى امل/ المؤجر الشهداء شارع 41 رقم بالعقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 45941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عبدالمنعم احمد -  191

 المنعم عبد محمد/المؤجر العزيز عبد بن عمر شارع 355 رقم بالعقار 6 رقم شقه/تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 70461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد غريب السيد سمر -  192

  اسماعيل حسين الرحمن عبد/ المؤجر النور مدينة ش 1 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 70345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي عبدهللا عوض سحر -  193

 مصطفى القادر عبد على احمد/ ملك - الغربى البر عارف ابو العزيز عبد بن عمر شارع 6/  جعله و العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 60757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران على محمد سالى -  194

 عبدالرحمن احمد/ المؤجر الجيش شارع 324 رقم بالعقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 60757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران على محمد سالى -  195

 والدها المؤجر الكبانون 268 رقم بالعقار الرابع الدور 4 رقم شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 70457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى كمال مصطفى حسين -  196

 سالمه عبدالهادى عزيزة/ ملك االسماعيليه شارع علوى الثالث بالدور شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 70455    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يبحب مولود يحي محمد هند -  197

  عثمان محمد سيد جمال/ملك القديمة الصناعية المدينة ابراهيم علي ش 57 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 39938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمزى ادوارد رومانى -  198

  الحى سليم شباب مركز بسور 30 رقم محل/ جعله و العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 39938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المياه طلمبات غيار قطع رمزى رومانى -  199

  الحى سليم شباب مركز بسور 30 رقم محل/ جعله و العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 70462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد ابراهيم فتحي ممدوح -  200

  ابراهيم صابر/  المؤجر المطار ش 7 رقم بالعقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 70454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جوده سعيد جوده -  201

  حسن محمد حميده/ ملك الخطاب بن عمر مدينة التوحيد ش من االلبان ش 40 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 70458    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي احمد شعبان احمد -  202

 والده/ المؤجر جنيفه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 60757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران على محمد سالى -  203

 الرحمن عبد احمد/  المؤجر -الجيش ش 324 رقم بالعقار 2 رقم محل/ اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 70456    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس رمضان عبدهللا ايمان -  204

  احمد عباس الوفا ابو محمد/  ملك الشرقيه الشركة ارض الشاذلي ابراهيم ش12 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 70460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سالم فرج ابراهيم -  205

  سالم فرج فرج ناصر/  المؤجر والطائف المنورة المدينة ش 80 رقم بالعقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 70463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عقل احمد احمد -  206

  احمد الدين ناصر/ملك الدين صالح ش من المواساه جمعيه ش 5 رقم عقار 7 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 45555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطير موسى عوده سالم -  207

 السيد عبدالحميد/ المؤجر السويس قناة هيئة سور امام العمدة شارع 13 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 45555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطير موسى عوده سالم -  208

 عامر قرية - الجيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 45555    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطير موسي عوده سالم -  209

 السيد عبدالحميد/ المؤجر السويس قناة هيئة سور امام العمدة شارع 13/اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 70465    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضي اسماعيل محمد الدكتور صيدليه -  210

 والده/ المؤجر السويس فيصل التكاليف منخفض تعاونيات 2 محل 7 رقم بالعقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 70472    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد احمد الحميد عبد رجب احمد -  211

  احمد الحميد عبد خالد/  المؤجر 2 السالم حمدي احمد الشهيد ش 176 ح ا 157 ق رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 60757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران على محمد سالى -  212

 محمد فؤاد احمد/ المؤجر السويس الجديده المالحه الزهراء برج 2االرضى بالدور 2 رقم محل/ اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 احمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 70469    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود كمال شوقى اسالم -  213

 القديم عبده احمد كفر الدين صالح شارع 14 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 70468    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت شاكر مراد داليا -  214

  بخيت فتحيه/  المؤجر كامل مصطفي شارع 46 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 70471    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد احمد ابراهيم -  215

  حامد محمد احمد/  المؤجر الكويت حي المحسن عبد شارع 3 رقم بالعقار مكتب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 70473    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه سويلم دخيل الرحمن عبد -  216

  سالمه ابراهيم محمد هدي/ ملك العمده الرحمه مسجد بجوار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 70464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد منصور ممدوح -  217

 درديري محمد سليمان/ملك النصر طريق ش 262 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 70470    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم فريد فرج محمود -  218

 فريد فرج احمد/ المؤجر يوليو 23 شارع 419 رقم بالعقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 70466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى حسن محمد سعاد -  219

  على سعيد جاد/ ملك السويس االربعين االلبان الخطاب بن عمر مدينه مصلحى ش 10 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 60757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران على محمد سالى -  220

 احمد محمد فؤاد احمد/ المؤجر السويس الجديده المالحه الزهراء برج 2االرضى بالدور 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 60757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران على محمد سالى -  221

 والدها المؤجر الكبانون 268 رقم بالعقار الرابع الدور 4 رقم شقه ،:   الـتأشير

 تم 20191126 تاريخ وفي 70474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات وتاجير العمومية للتوريدات ابوالسعود -  222

 عبدالعزيز السيد عبدالعزيز/ المؤجر سالمة محمد كفر من حامد شارع 9 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 70467    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم الصادق عبد علي احمد -  223

  والده/ المؤجر العطار المجد ابو محمد ش 2 رقم بالعقار شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 70477    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمود محمد محمود -  224

  شقة-الثاني الدور- محمود محمد الدين حسام/ملك عارف ابو جبالية راشد شارع 17 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 69895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل سالمه رفعت فادي -  225

  الباقي عبد عمر نبيل/ملك القديم عبده احمد كفر المنعم عبد ش 106 رقم عقار ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 70479    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهاللي اسماعيل الجواد عبد المعطي عبد -  226

  الطالب/ ملك النور مدينة 6 رقم بالعمارة 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 70476    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فراج محمد البدري -  227

  المالحة المحروسة المنورة المدينة شارع 30 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 70475    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مراد صالح النيعسق -  228

 محمد بدوي محمد علي/ملك 1 السالم عفان بن عثمان شارع 532 رقم عقار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 64850    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى غريب عاصم -  229

 على كامل السيد المؤجر زغلول سعد شارع من متفرع مصر بنك شارع المدينه ببرج محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 70478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج احمد عبدهللا احمد الدين عالء -  230

 1 محل الزراير الساعة برج النيل شارع 5 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 65843    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سويلم سالم سويلم محمد -  231

 احمد عطا سعيد هاله/ ملك - 5 باب بورتوفيق مدخل محالت 29 محل/  وجعله العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 69895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الفادى) ميخائيل سالمة رفعت فادى -  232

 الباقى عمرعبد نبيل/ ملك - القديم عبده احمد كفر المنعم عبد ش 106 رقم عقار/  بالعنوان الكائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 70483    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسانين احمد الحميد عبد -  233

  بهجت السميع عبد محمد/ملك عرابي احمد منشية الصديق بكر ابو شارع 9 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 70486    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل عيد الدين شهاب -  234

  محمد احمد محمد/  المؤجر جنيفه ش 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 70485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المجيد عبد سعد امنيه -  235

  الشيمي محمد مدرسة واربج الحرفيين شارع 3 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 63174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران حسن رمضان محمد -  236

 احمد و ادم السيد طارق/المؤجر - الحرفيين - البرنس و ادم مول 191 رقم بالعقار 8 رقم محل/ اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 الفتاح عبد محمد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 70482    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا حسن محمد -  237

 3 رقم محل القديم الكورنيش بورسعيد شارع 2 السوايسه بحديقة 2 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 70484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومي عبدهللا احمد سوسو -  238

 الكويت حي حجي شارع ا 3 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 52770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق محمد شوقى محمد -  239

 االرضى الدور 10،11 محالت السويس الجديد الكورنيش لوسيندا منتجع/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 70358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي الرازق عبد السيد الحميد عبد -  240

 خليفة محمد نادى عالء/ المؤجر - 2 السالم الناصر عبد جمال شارع 65 حوض ب 7/ جعله و العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 52770    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق محمد شوقى محمد -  241

 االرضى الدور 10،11 محالت السويس الجديد الكورنيش لوسيندا منتجع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 70480    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد وفا محمد فاطمة -  242

 عزالدين محمود/ المؤجر ابوبكر مسجد بجوار غرب شارع 46 ك االرضى بالدور شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 63174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران حسن رمضان محمد -  243

 عبدالفتاح محمد واحمد ادم السيد طارق/ المؤجرون الحرفيين والبرنس ادم مول 191 رقم بالعقار 8 رقم محل ، :  الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 63174    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران حسن رمضان محمد -  244

 ناجى على احمد على/ المؤجر الغورى ش من مكرم عمر ش 10 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 70481    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لوز ميخائيل حبشى مينا -  245

 عبدالجواد عبدالمنعم ورثة/ المؤجر راشد كفر الجميعى حارة 8 رقم العقار ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 62175   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين على على سيد احمد -  1

 االنترنت دون عمومية توريدات نشاط اضافة:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 25062   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عيسى شعبان -  2

 الخرده تجارة نشاط اضافة

,  النشاط تعديل تم20191103 تاريخ وفي 48715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عبدهللا محمد غريب عبدالراضى -  3

 حالقه صالون وجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 66858   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السايح ابوبكر غريب عمرو -  4

 العامة الهيئة فى عليها المنصوص السلعة المجموعات جميع فى تصدير و استيراد و عمومية مقاوالت/ نشاط اضافة:  التأشير

 بحرية توريدات و مالحية التوكيالت و 6 لمجموعةا فى 36 الفقرة و 19 المجموعة عدا فيما الواردات و الصادرات على للرقابة

 النيلية و البحرية انواعها بجميع السفن صيانة و اصالح و برى و جوى و بحرى شحن و التفريغ و الشحن اعمال و تموينها و للسفن

 الغير لحساب البحرية الوحدات شراء و تاجير و بيع و العائمة و

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 59414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد على -  5

 بحرى وشحن بحرية واشغال لوجيستية خدمات/ نشاط اضافة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 45723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالجابر محمد احمد -  6

 رخام تصنيع/ نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 62580   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض عويس سنهابى محمد -  7

 مفروشات و غذائية مواد توريد و( االنترنت دون) عمومية توريدات:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 59861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على منتصر محمود منتصر -  8

 المجموعة من 36 الفقرة و 19 مجموعة عدا مما الواردات و الصادرات على للرقابة جميع فى االستيراد عموم االستيراد:  التأشير

6 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191104 تاريخ وفي 64052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السالم عبد محمود محمد -  9

 (االنترنت دون) عمومية توريدات نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 14837   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم محمد مصطفى السيد -  10

 وتصدير استيراد/  نشاط حذف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 44506   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد فتحى سمير -  11

 والتصدير االستيراد نشاط حذف:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 69017   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد سمير احمد -  12

 حلويات بيع/ الى تعدل

,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 60680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى ابو مصطفى عبدالمحسن زوبه -  13

 سيارات سمكره/  تعديل:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 66380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود الداكر مالح سيد -  14

 لغذائيةا المواد وتوزيع تعبئة/ الى تعدل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 40306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد سالمه عواد -  15

 (االنترنت ماعدا) عمومية توريدات و مقاوالت

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 66191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد خميس سامى رانيا -  16

 سيارات كاوتش اصالح و بيع جعله و النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191111 تاريخ وفي 49125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود محمد احمد -  17

 ثقيله معدات ميكانيكا ورشه/ جعله نشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 59414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد على -  18

 بحرى شحن و بحرية اشغال و لوجستية خدمات نشاط حذف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 51185   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين على احمد على -  19

 بحرية اشغال و بحرى شحن و لوجيستية خدمات/  نشاط اضافة

 وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 60081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح زيدان السيد محمد -  20

 وطعميه فول بيع/ تعديل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 61056   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التهامى محمد عبدالرحمن محمود -  21

 غذائية مواد وتوريد الزيوت وتصدير استيراد/ الى تعدل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 45555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطير موسي عوده سالم -  22

 ومعدات سيارات وتشغيل نقل خدمات/ نشاط اضافة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 52288   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سيد هانى -  23

 بالسيارات نقل مكتب جعله و النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 68560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض وهبه سمير باسم -  24

 غذائية مواد وزيعت

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 60109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عريان احمد محمد السيد سحر -  25

 مفروشات و منزلية ادوات توريد نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 67035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد مسعود عباس -  26

 عمومية توريدات نشاط اضافة:  التأشير

 تعديل تم20191119 تاريخ وفي 53786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرعى محمود احمد منير عبدالمهيمن ابراهيم -  27

 المنصوص السلعية المجموعات جميع فى التصدير و االستيراد وعموم تجارية توكيالت/ نشاط اضافة:  التأشير وصف,  النشاط

 (6 المجموعة من 36 الفقرة و 19 المجموعة عدا فيما) الواردات و الصادرات على للرقابة العامة الهيئة من عليها

 تم20191119 تاريخ وفي 53786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العموميه والتوريدات العموميه للمقاوالت مرعى ابراهيم -  28

 السلعية المجموعات جميع فى التصدير و االستيراد وعموم تجارية توكيالت/ نشاط اضافة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 (6 المجموعة من 36 الفقرة و 19 المجموعة عدا فيما) الواردات و الصادرات على للرقابة العامة الهيئة من عليها المنصوص

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 53786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد منير عبدالمهيمن ابراهيم -  29

 الهيئة من عليها المنصوص السلعية المجموعات جميع فى التصدير و االستيراد وعموم تجارية توكيالت/ نشاط اضافة:  التأشير

 (6 المجموعة نم 36 الفقرة و 19 المجموعة عدا فيما) الواردات و الصادرات على للرقابة العامة

 تاريخ وفي 53786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والبحريه العموميه والتوريدات العموميه للمقاوالت مرعى ابراهيم -  30

 المجموعات جميع فى التصدير و االستيراد وعموم تجارية توكيالت/ نشاط اضافة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191119

 المجموعة من 36 الفقرة و 19 المجموعة عدا فيما) الواردات و الصادرات على للرقابة العامة الهيئة من عليها المنصوص السلعية

6) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم20191119 تاريخ وفي 53786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العمومية والتوريدات للمقاوالت مرعى ابراهيم -  31

 المنصوص السلعية المجموعات جميع فى التصدير و االستيراد وعموم تجارية توكيالت/ نشاط اضافة:  التأشير وصف,  النشاط

 (6 المجموعة من 36 الفقرة و 19 المجموعة عدا فيما) الواردات و الصادرات على للرقابة العامة الهيئة من عليها

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 46225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد توفيق عبده محمد -  32

 تموينية بقالة/  جعله و النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 70300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد السيد الفتاح عبد علي -  33

 (6 المجموعة و 36 الفقرة من19 المجموعة عدا فيما)  التصدير و االستيراد عموم نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 60952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد عبدالحميد حمدى -  34

 (االنترنت دون) عمومية توريدات و عمومية مقاوالت جعله و النشاط تعديل:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 58698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمود مصطفى -  35

 سياحة حمامات/ نشاط اضافة:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 35216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم صالح فرويز سالم -  36

 (االنترنت دون) عمومية توريدات و عمومية مقاوالت/ النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 65955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان محمد على منى -  37

 غذائية مواد وتوريد( االنترنت دون) عمومية توريدات/ نشاط اضافة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 55432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد فوزى هانى -  38

 جملة غذائية مواد توزيع نشاط اضافة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 56304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن عبده سوزان -  39

 مالبس تفصيل مشغل جعله و النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191125 تاريخ وفي 54790   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان يونس عثمان اشرف -  40

 بالداخل رحالت و سفر مكتب/  جعله و النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 67879   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على بدر على مصطفى -  41

 بحريه واشغال بحريه توريدات/ نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 69540   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عثمان احمد الطيب محمد -  42

 عموميه مقاوالت نشاط حذف:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 70316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود احمد فاتن -  43

 جاهزه مالبس تصنيع/ اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 69404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالحليم محمد وليد -  44

 غيارها وقطع التكييف اجهزه وتوريد صناعيه ومستلزمات عدد وتوريد صحيه ادوات توريدات/  تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 67889   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابوالعال محمد عمرو -  45

 عموميه توريدات/  نشاط اضافه:  التأشير

,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 69928   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نورالدين عبداللطيف محمود شيماء -  46

 عموميه ومقاوالت والخرده المصانع مخلفات/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 59456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان حسن فتحى محمد حسن -  47

 بالداخل عماله ونقل ورحالت سفر/ تعديل:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 67504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا احمد محمود -  48

 موتوسيكالت غيار قطع بيع/  جعله و النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 64850   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى غريب عاصم -  49

 رجالى جاهزه مالبس:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 70451   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فكرى سعد سليمان عماد -  1

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 70417   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران جمال خالد الدكتور صيدليه -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 70477   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمود محمد محمود -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 70470   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحليم فريد فرج محمود -  4

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 70389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد محمد عاطف منال -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 70400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقيم محمد محمد محمود -  6

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 70450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعد غريب حمدي عمار -  7

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 70378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب عبده موسي فتحية -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 70423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد عبدهللا منال -  9

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 70352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدين نور ابوالحمد سعاد -  10

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 70355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد طاهر احمد -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 70453   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدهللا مصطفى محمد صالح -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 70466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى حسن محمد سعاد -  13

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 70484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومي عبدهللا احمد سوسو -  14

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 70396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان احمد محمود حمدى محمد -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 70415   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد عيد محمد -  16

 خاص: رالتأشي

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 70449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى احمد عبدالعظيم خلف -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 70371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمد خلف -  18

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 70433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم جاد فهيم مصطفي زوزو -  19

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 70350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عوض احمد عالء -  20

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 70358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي الرازق عبد السيد الحميد عبد -  21

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 58698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمود مصطفي -  22

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 58698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمود مصطفي -  23

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 69840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد الحميد عبد محمد -  24

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 70452   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالموجود محمد احمد عماد احمد -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 70359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد سالم ضاحى اسالم -  26

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 70362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برى عبودى رافت احمد -  27

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 70467   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم الصادق عبد علي احمد -  28

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20191126 تاريخ وفي 70474   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات وتاجير العمومية للتوريدات ابوالسعود -  29

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 70443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محفوظ محمد خالد احمد -  30

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 70372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده ابراهيم مختار برينصا -  31

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 70424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود السالم عبد عماد شادى -  32

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 70434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالفتاح عبدالرحمن -  33

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 70395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح شاكر محمد فراج -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 70367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرى محمد محمد خالد -  35

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 70455   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيب مولود يحي محمد هند -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 52770   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق محمد شوقى محمد -  37

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 70405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم حسن اسامة عبدالرحمن -  38

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 70410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم الصبور عبد ابراهيم احمد -  39

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 70438   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والتوريدات للمقاوالت الجلب -  40

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 70442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بغدادي محمد محمود ابراهيم -  41

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 70425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف عوض عبدالرحمن -  42

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 65749   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيشبق علي محمد محمد محمود -  43

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 70387   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد الكريم عبد محمد مجدى يحى -  44

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 70388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد عبدهللا احمد محمد عمرو -  45

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 70418   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سراج العظيم عبد ابراهيم محمد ريهام -  46

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 70456   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس رمضان عبدهللا ايمان -  47

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 70465   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضي اسماعيل محمد الدكتور صيدليه -  48

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 70472   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد احمد الحميد عبد رجب احمد -  49

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 68789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعليم محمد فاطمه -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 70431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيفي ابراهيم السيد عيد -  51

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 59885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد اسعد غريب -  52

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 70353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد شحاته عقيلي محمد -  53

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 70462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد ابراهيم فتحي ممدوح -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 70361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد بيومى  عادل طه -  55

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 70413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كلباظ هابيل حنا جرجس -  56

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 70464   برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد منصور ممدوح -  57

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 70473   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه سويلم دخيل الرحمن عبد -  58

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 70482   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا حسن محمد -  59

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 70398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن محمود عبدالمنعم -  60

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 70448   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه المنصف عبد الرؤف عبد مروه -  61

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 70374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس مدنى محمد عالء -  62

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 70430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سيد المنعم عبد احمد -  63

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 70347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر بيومي محمود سعيد -  64

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 70392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقيد محمد سليم صالح -  65

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 70458   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي احمد شعبان احمد -  66

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 63096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف علي يوسف الدين عصام احمد -  67

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 70419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد ابراهيم محمد -  68

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 68525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابادير سمير انيس اسامه -  69

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 70479   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهاللي اسماعيل الجواد عبد المعطي عبد -  70

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل مت20191126 تاريخ وفي 70469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود كمال شوقى اسالم -  71

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 70406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعيد جالل هاني -  72

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 70383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسن احمد حسن -  73

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 70377   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غطاس الرب جاد عز الرب جاد -  74

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 70428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ محمود السيد محمود -  75

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 64254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد فؤاد احمد اشرف -  76

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 8046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفي احمد محمود -  77

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 70461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد غريب السيد سمر -  78

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 70412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان احمد صالح زبيدة -  79

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 70480   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد وفا محمد فاطمة -  80

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 63174   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران حسن رمضان محمد -  81

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 70407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمود حربي نجالء -  82

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 60081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح زيدان السيد محمد -  83

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 70416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه صبره خلف اسماء -  84

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 68426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد محمد ابراهيم عبدالسالم -  85

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 70429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حمدان بهنس سهره -  86

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 70385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصف علي سمير احمد -  87

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 40452   مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالموجود محمد احمد عماد احمد -  88

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 70483   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسانين احمد الحميد عبد -  89

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 70486   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل عيد الدين شهاب -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 70399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المتولي عاطف عالء -  91

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 60081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح زيدان السيد محمد -  92

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 70444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محفوظ محمد خالد محمد -  93

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 70375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد نجيب محمد ادهم -  94

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 70346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعد غريب بسام ندي -  95

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 70349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل هللا خلف عادل مختار -  96

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 64041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوالوفا عبدالحميد هدى -  97

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 70481   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لوز ميخائيل حبشى مينا -  98

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 70402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد فيصل احمد -  99

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 51549   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد حسين احمد -  100

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 70447   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رجب محمد عبدالغفار مجدى اسالم -  101

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 70441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين عوض محمد عوض -  102

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 70373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر الواحد عبد السيد نجاح -  103

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 56304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن عبده سوزان -  104

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 70382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد عبدالمنعم احمد محمد -  105

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 70351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد سعد محمد سعد -  106

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 70391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصياد محمد عبده رضا رضا -  107

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 70454   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جوده سعيد جوده -  108

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 70364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل الحليم عبد محمد محمود -  109

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 70414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسيوني عبدهللا طلبه محمد -  110

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 70468   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت شاكر مراد داليا -  111

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 70485   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد المجيد عبد سعد امنيه -  112

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 70401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حسن عبدالرازق اسالم -  113

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 70440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حزين عربى احمد محمود -  114

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 70424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود عبدالسالم عماد شادى -  115

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 70348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على يسري جاد باسم -  116

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 58698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم محمود مصطفى -  117

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 70394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد علي محمد وائل -  118

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 70421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد محمد سعيد احمد -  119

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 70422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشوت شنوده شحاته كيرلس -  120

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 60757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران على محمد سالى -  121

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 70457   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى كمال مصطفى حسين -  122

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 60757   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران على محمد سالى -  123

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 21705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالفتاح عطيات -  124

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 70379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خضير كامل ناصر -  125

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 69895   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل سالمه رفعت فادي -  126

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 70471   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمد احمد ابراهيم -  127

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 70397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حميد زكى سامى -  128

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 70403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد عطيه السيد محمد محمد -  129

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 70445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير عبد حسين الحكيم عبد محمود -  130

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 68464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد الظاهر عبد حسن طه -  131

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 70354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد جعفر هللا عبد -  132

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 70356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابو عبده حسن فاطمه -  133

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 70386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عباس سليم احمد هدير -  134

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 62515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد علي احمد -  135

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 62515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي السيد علي احمد -  136

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 70363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العظيم عبد سيد محمد مصطفي -  137

 خاص: التأشير وصف

 تم20191105 تاريخ وفي 70360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعدات وتاجير البتروليه والخدمات للمقاوالت سالم -  138

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 70460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان سالم فرج ابراهيم -  139

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 70463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان عقل احمد احمد -  140

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 45555   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطير موسى عوده سالم -  141

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 70370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد على محمد مجدى -  142

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 70435   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد محمود حامد كريم -  143

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 70432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدير ابو محمد ابراهيم احمد -  144

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 70427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابي احمد سيد حسين اماني -  145

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 64850   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى غريب عاصم -  146

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 70393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد جمال عالء -  147

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 70368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن تهامى حزين عرفات -  148

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 70420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عوض سيد ايه -  149

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 70419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد ابراهيم محمد -  150

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 70476   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد فراج محمد البدري -  151

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 70475   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مراد صالح عسقالني -  152

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 70408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيبه محمود محمود ناهد -  153

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 70381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحان محمد علي جابر اسالم -  154

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 68789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعليم محمد فاطمة -  155

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 70376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يوسف احمد رضا محمد -  156

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 70478   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج احمد عبدهللا احمد الدين عالء -  157

 خاص: التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 70404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش العزيز دعب فؤاد محمد -  158

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 70411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي الغني عبد سيد رشا -  159

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 70409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم محمد صبحي عبده -  160

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 70446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يس شعبان محمد -  161

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 70437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالغنى عبدالحميد احمد -  162

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 70380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد رضوان سمير رضوان -  163

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 70426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ذكي زغلول رمضان -  164

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20191127 تاريخ وفي 64850   برقم قيده سبق  ، تاجر ، على مصطفى غريب عاصم -  1

 افراد: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   والرحالت للسفر الفارس: الى 55809 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  1

 و المعمارية للتصميمات المهندس: الى 65141 برقم يدةالمق الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  2

   االنشائية

   المفروشات و العمومية للتوريدات اليسر: الى 62580 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  3

   التصدير و لالستيراد االمل مؤسسة: الى 66858 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  4

 االستيراد و الجمركى للتخليص المنتصر: الى 59861 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  5

   التصدير و

   لوكا جعلها و تعديل: الى 63518 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191104:  تاريخ فى  ،  -  6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الجمركي للتخليص الدولية: الى 44506 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  7

 سوق جعلها و التجاريه السمه تعديل: الى 61266 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  8

   مواشى

 الشريف جعلها و التجارية السمه اضافة: الى 70306 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191112:  تاريخ فى  ،  -  9

   الصناعية الخدمات و للتوريدات

 ابو جعلها و التجارية السمة تعديل: الى 70331 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191113:  تاريخ فى  ،  -  10

   sphinx الهول

 (   H A) ايه اتش: الى 52288 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191117:  تاريخ فى  ،  -  11

 بالسيارات للنقل النور جعلها و تعديل: الى 70284 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191117:  تاريخ فى  ،  -  12

 (   االنترنت دون)  العمومية التوريدات و

 للمقاوالت الين سويس جعلها و تعديل: الى 67035 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  13

   العمومية التوريدات و

   اليوجد: الى 68560 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191118:  تاريخ فى  ،  -  14

 حورس جعلها و السمة تعديل: الى 70300 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  15

   التصدير و لالستيراد

 و التصدير و لالستيراد العالمية: الى 53786 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191119:  تاريخ فى  ،  -  16

   تجارية توكيالت

 الفنى المكتب/ التجارية السمة تعديل: الى 35216 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191124:  تاريخ فى  ،  -  17

   العمومية التوريدات و للمقاوالت الحديث

   للمصاعد هارون: الى 70266 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191124:  تاريخ فى  ،  -  18

   النقل وخدمات للتجاره النوران: الى 61958 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191124:  تاريخ فى  ،  -  19

 ابو/  وجعلها التجارية السمة تعديل: الى 54790 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191125:  تاريخ فى  ،  -  20

   الرحالت و للسفر يونس

   الريتال: الى 67889 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191126:  تاريخ فى  ،  -  21

   MGM والتصدير لالستيراد ام جى ام: الى 69025 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191126:  تاريخ فى  ،  -  22

 وتوريد والتفريغ للشحن مكه مكتب: الى 69928 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191126:  تاريخ فى  ،  -  23

   الخرده وتجاره عموميه ومقاوالت بالداخل عماله

   للتوريدات الوليد: الى 69404 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191126:  تاريخ فى  ،  -  24

 العماله ونقل والرحالت للسفر الرحمه: الى 59456 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  25

   بالداخل

   على مصطفى غريب عاصم: الى 64850 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  26

   زارا: الى 64850 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  27

   العالمى/ جعلها و التجارية السمة تعديل: الى 70358 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191128:  تاريخ فى  ،  -  28



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الموزه: الى 68446 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191128:  تاريخ فى  ،  -  29

   الموزه: الى 68446 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191128:  تاريخ فى  ،  -  30

 ماركت سوبر/  تجارية سمه اضافة: الى 70372 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191128:  تاريخ فى  ،  -  31

   اليسر

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - والمح  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20191104 تاريخ وفى ،   29452:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الصادق عبدهللا   - 1

 الشركه لحل شطب

  السجل شطب/محو تم   20191111 تاريخ وفى ،   61387:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه نجيب ولسن اميل   - 2

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة حل

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   62994:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته محمد ابراهيم احمد   - 3

 نهائيا تصفيتها و الشركة حل  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20191114 تاريخ وفى ،   62994:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه محمد ابراهيم احمد   - 4

 نهائيا تصفيتها و الشركة حل  السجل

 تم   20191114 تاريخ وفى ،   38502:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكها الرازق عبد سالمه نصره   - 5

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة حل  السجل شطب/محو

 تم   20191117 تاريخ وفى ،   69756:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه عبدالبارى احمد منصور مصطفى   - 6

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة حل  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20191117 تاريخ وفى ،   62663:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه محمد حسن حماده   - 7

 الشركة حل  السجل

 تم   20191120 تاريخ وفى ،   58854:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه رشوان على حسين مصطفى   - 8

 نهائيا تصفيتها وتمام الشركة حل  السجل شطب/محو

 حل  السجل شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   35118:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاها خليل نثيله   - 9

 تصفيتها وتمام الشركة

 تاريخ وفى ،   35118:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  ابوالحسن عبدالراضى محمد وشريكه هديه يونس ابراهيم   - 10

 تصفيتها وتمام الشركة حل  السجل شطب/محو تم   20191121

  السجل شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   35118:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاها خليل نثيله   - 11

 تصفيتها وتمام الشركة حل

 تاريخ وفى ،   35118:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  ابوالحسن عبدالراضى محمد وشريكه هديه يونس ابراهيم   - 12

 تصفيتها وتمام الشركة حل  السجل شطب/محو تم   20191121

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20191105،   تاريخ وفي 47678، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاة مصطفى وليد -  1

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم 20191105،   تاريخ وفي 47678، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه احمد السيد محمود -  2

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

 رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 20811، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه على محمد محمد محمود -  3

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 20811، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه محب محمد مصطفى طارق -  4

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 20811، برقم قيدها سبق ،  يطةبس توصية وشريكها مسعود محمد مبروكة -  5

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 رأس تعديل تم 20191113،   تاريخ وفي 20811، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه على محمد محمد محمود -  6

  جنيه  30000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم 20191117،   تاريخ وفي 32345، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه مرزوق احمد حسن -  7

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 20191117،   تاريخ وفي 32345، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه مرزوق احمد حسن -  8

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم 20191117،   تاريخ وفي 32345، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه مرزوق احمد حسن احمد -  9

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20191117،   تاريخ وفي 65385، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه السعود ابو انور فرج اسالم -  10

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20191126،   تاريخ وفي 70390، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمد محمود رضا محمود -  11

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

 رأس تعديل تم 20191126،   تاريخ وفي 70390، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمد محمود رضا محمود -  12

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 27665    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه ناصر السيد حربى -  1

 ناصر السيد حربى/ ملك 254 رقم التجارى السوق/فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 27665    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه ناصر السيد حربى اشرف -  2

 ناصر السيد حربى/ ملك 254 رقم التجارى السوق/فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 27665    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه ناصر السيد حربى -  3

 ناصر السيد حربى/ ملك 53 رقم الحرفيين منطقة/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 27665    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه ناصر السيد حربى اشرف -  4

 ناصر السيد حربى/ ملك 53 رقم الحرفيين منطقة/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 27665    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه ناصر السيد حربى -  5

 ناصر السيد حربى/ ملك 254 رقم التجارى السوق/فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 27665    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه ناصر السيد حربى اشرف -  6

 ناصر السيد حربى/ ملك 254 رقم التجارى السوق/فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 27665    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه ناصر السيد حربى -  7

 ناصر السيد حربى/ ملك 53 رقم الحرفيين منطقة/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 27665    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه ناصر السيد حربى اشرف -  8

 ناصر السيد حربى/ ملك 53 رقم الحرفيين منطقة/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 51963    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه السيد محمد مجدى -  9

 (سيتى صن) المسمى بالكومباوند( E) نموذج 4,3,2 ارقام محالت/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 51963    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه شلتوت عبدالمطلب السيد محمد مجدى محمد -  10

 صن) المسمى بالكومباوند( E) نموذج 4,3,2 ارقام محالت/ فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191118

 (سيتى

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم20191105 تاريخ وفي 47678   برقم قيدها سبق  ، االلبان تجارة/ الى تعدل  بسيطة توصية ، وشركاة مصطفى وليد -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 تاريخ وفي 47678   برقم قيدها سبق  ، االلبان تجارة/ الى تعدل  بسيطة توصية ، وشركاه احمد السيد محمود -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191105

 36 الفقرة من 19 المجموعه فيماعدا)والتصدير االستيراد عموم/ اضافة  بسيطة توصية ، وشركاه ناصر السيد حربى -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 27665   برقم قيدها سبق  ،( 6والمجموعه

 36 الفقرة من 19 المجموعه فيماعدا)والتصدير االستيراد عموم/ اضافة  بسيطة توصية ، وشريكه ناصر السيد حربى اشرف -  4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 27665   برقم قيدها سبق  ،( 6والمجموعه

 36 الفقرة من 19 المجموعه فيماعدا)والتصدير االستيراد عموم/ اضافة  تضامن شركة ، وشركاه ناصر السيد حربى -  5

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 27665   برقم قيدها سبق  ،( 6والمجموعه

 36 الفقرة من 19 المجموعه فيماعدا)والتصدير االستيراد عموم/ اضافة  تضامن شركة ، وشريكه ناصر السيد حربى اشرف -  6

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191106 تاريخ وفي 27665   برقم قيدها سبق  ،( 6والمجموعه

 وتوريد المياه معالجة وكيماويات الصناعيه الكيماويات يدتور/  نشاط حذف  تضامن شركة ، وشريكها عبدالغنى محمد اسراء -  7

 ليصبح بالداخل عماله وتوريد العموميه والمقاوالت ومشتمالتها المياه معالجة محطات وتركيب وتوريد والبالستيكات التعبئه مواد

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191118 تاريخ وفي 63039   برقم قيدها سبق  ، العقارى االستثمار/  النشاط

 تضامن

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وشركاة مصطفى وليد: الى 47678 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191105:  تاريخ فى  ،  -  1

 محمد محمد محمود: الى 20811 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191113:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه على

 وشريكتة حسن عصام: الى 48929 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191113:  تاريخ فى  ،  -  3

 غيار لقطع نون اوالد: الى 9461 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20191114:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكة صالح نون حسانين-السيارات

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  كمال مصطفى وليد -  1

 47678   برقم

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  كمال مصطفى وليد -  2

 47678   برقم

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد محمود -  3

 47678   برقم

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى نيةالقانو صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد محمود -  4

 47678   برقم

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد ابراهيم -  5

 47678   برقم

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد ابراهيم -  6

 47678   برقم

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد احمد -  7

 47678   برقم

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد احمد -  8

 47678   برقم

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  صيام محمد ابراهيم عطيات -  9

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى انونيةالق صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  صيام محمد ابراهيم عطيات -  10

 47678   برقم    20191105

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد مني -  11

 47678   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد مني -  12

 47678   برقم

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  كمال مصطفى وليد -  13

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  كمال مصطفى وليد -  14

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد محمود -  15

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد محمود -  16

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد ابراهيم -  17

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد ابراهيم -  18

 47678   برقم    20191105

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد احمد -  19

 47678   برقم

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد احمد -  20

 47678   برقم

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  صيام محمد ابراهيم عطيات -  21

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  صيام محمد ابراهيم عطيات -  22

 47678   برقم    20191105

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد مني -  23

 47678   برقم

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد مني -  24

 47678   برقم

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  كمال مصطفى وليد -  25

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  كمال مصطفى وليد -  26

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد محمود -  27

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد محمود -  28

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد ابراهيم -  29

 47678   برقم    20191105



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد ابراهيم -  30

 47678   برقم    20191105

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد احمد -  31

 47678   برقم

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد احمد -  32

 47678   برقم

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  صيام محمد ابراهيم عطيات -  33

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  صيام محمد ابراهيم عطيات -  34

 47678   برقم    20191105

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد مني -  35

 47678   برقم

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد مني -  36

 47678   برقم

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  كمال مصطفى وليد -  37

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  كمال مصطفى وليد -  38

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد محمود -  39

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد محمود -  40

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد ابراهيم -  41

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد ابراهيم -  42

 47678   برقم    20191105

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد احمد -  43

 47678   برقم

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد احمد -  44

 47678   برقم

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  صيام محمد ابراهيم عطيات -  45

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  صيام محمد ابراهيم عطيات -  46

 47678   برقم    20191105

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد مني -  47

 47678   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد مني -  48

 47678   برقم

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  كمال مصطفى وليد -  49

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  كمال مصطفى وليد -  50

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد محمود -  51

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد محمود -  52

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد ابراهيم -  53

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد ابراهيم -  54

 47678   برقم    20191105

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد احمد -  55

 47678   برقم

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد احمد -  56

 47678   برقم

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  صيام محمد ابراهيم عطيات -  57

 47678   برقم    20191105

:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  صيام محمد ابراهيم عطيات -  58

 47678   برقم    20191105

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد مني -  59

 47678   برقم

    20191105:  تاريخ ، موصى شريك الى القانونية صفتة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد مني -  60

 47678   برقم

 شريك وانضمام -                       الشركة الى انضمام -  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  كمال مصطفى وليد -  61

 ميعج امام الشركة عن وحدة كمال مصطفى وليد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل و-                               موصى

 كل في الغير توكيل في الحق وله الضرائب وامام البنوك وكافة اعمال من الشركة مايخص وكل حكومية والغير الحكومية الجهات

 47678   برقم    20191105:  تاريخ ، ماذكر بعض او

 شريك وانضمام -                       الشركة الى انضمام -  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  كمال مصطفى وليد -  62

 جميع امام الشركة عن وحدة كمال مصطفى وليد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل و-                               موصى

 كل في الغير توكيل في الحق وله الضرائب وامام البنوك وكافة اعمال من الشركة مايخص وكل حكومية والغير الحكومية الجهات

 47678   برقم    20191105:  تاريخ ، ماذكر بعض او

 شريك وانضمام -                       الشركة الى انضمام -  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد محمود -  63

 جميع امام الشركة عن وحدة كمال مصطفى وليد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل و-                               موصى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كل في الغير توكيل في الحق وله الضرائب وامام البنوك وكافة اعمال من الشركة مايخص وكل حكومية والغير الحكومية الجهات

 47678   برقم    20191105:  تاريخ ، ماذكر بعض او

 شريك وانضمام -                       الشركة الى انضمام -  منمتضا شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد محمود -  64

 جميع امام الشركة عن وحدة كمال مصطفى وليد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل و-                               موصى

 كل في الغير توكيل في الحق وله الضرائب وامام البنوك وكافة اعمال من الشركة مايخص وكل حكومية والغير الحكومية الجهات

 47678   برقم    20191105:  تاريخ ، ماذكر بعض او

 شريك وانضمام -                       الشركة الى انضمام -  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد ابراهيم -  65

 جميع امام الشركة عن وحدة كمال مصطفى وليد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل و-                               موصى

 كل في الغير توكيل في الحق وله الضرائب وامام البنوك وكافة اعمال من الشركة مايخص وكل حكومية والغير الحكومية الجهات

 47678   برقم    20191105:  تاريخ ، ماذكر بعض او

 شريك وانضمام -                       الشركة الى انضمام -  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد ابراهيم -  66

 جميع امام الشركة عن وحدة كمال مصطفى وليد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل و-                               موصى

 كل في الغير توكيل في الحق وله الضرائب وامام البنوك وكافة عمالا من الشركة مايخص وكل حكومية والغير الحكومية الجهات

 47678   برقم    20191105:  تاريخ ، ماذكر بعض او

 شريك وانضمام -                       الشركة الى انضمام -  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد احمد -  67

 جميع امام الشركة عن وحدة كمال مصطفى وليد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل و-                               موصى

 كل في الغير توكيل في الحق وله الضرائب وامام البنوك وكافة اعمال من الشركة مايخص وكل حكومية والغير الحكومية الجهات

 47678   برقم    20191105:  تاريخ ، ماذكر بعض او

 شريك وانضمام -                       الشركة الى انضمام -  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد احمد -  68

 ميعج امام الشركة عن وحدة كمال مصطفى وليد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل و-                               موصى

 كل في الغير توكيل في الحق وله الضرائب وامام البنوك وكافة اعمال من الشركة مايخص وكل حكومية والغير الحكومية الجهات

 47678   برقم    20191105:  تاريخ ، ماذكر بعض او

 شريك وانضمام -                       الشركة الى انضمام -  متضامن شريك  بسيطة توصية  صيام محمد ابراهيم عطيات -  69

 جميع امام الشركة عن وحدة كمال مصطفى وليد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل و-                               موصى

 كل في الغير توكيل في الحق وله الضرائب وامام البنوك وكافة اعمال من الشركة مايخص وكل حكومية والغير الحكومية الجهات

 47678   برقم    20191105:  تاريخ ، ماذكر بعض او

 شريك وانضمام -                       الشركة الى انضمام -  متضامن شريك  بسيطة توصية  صيام محمد ابراهيم عطيات -  70

 جميع امام الشركة عن وحدة كمال مصطفى وليد/ كللشري وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل و-                               موصى

 كل في الغير توكيل في الحق وله الضرائب وامام البنوك وكافة اعمال من الشركة مايخص وكل حكومية والغير الحكومية الجهات

 47678   برقم    20191105:  تاريخ ، ماذكر بعض او

 شريك وانضمام -                       الشركة الى انضمام -  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد مني -  71

 جميع امام الشركة عن وحدة كمال مصطفى وليد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل و-                               موصى

 كل في الغير توكيل في الحق وله الضرائب وامام البنوك وكافة اعمال من الشركة مايخص وكل حكومية والغير الحكومية الجهات

 47678   برقم    20191105:  تاريخ ، ماذكر بعض او

 شريك وانضمام -                       الشركة الى انضمام -  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمود احمد السيد مني -  72

 جميع امام الشركة عن وحدة كمال مصطفى وليد/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل و-                               موصى

 كل في الغير توكيل في الحق وله الضرائب وامام البنوك وكافة اعمال من الشركة مايخص وكل حكومية والغير الحكومية الجهات

 47678   برقم    20191105:  تاريخ ، ماذكر بعض او

 20811   برقم    20191113:  تاريخ ، موصى شريك انضمام  شريك و مدير  بسيطة توصية  لىع محمد محمد محمود -  73

 20811   برقم    20191113:  تاريخ ، موصى شريك انضمام  شريك و مدير  بسيطة توصية  على محمد محمد محمود -  74



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 فرج اسالم/ للشريك وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل-  شريك و مدير  بسيطة توصية  ابوالسعود محمود انور فرج اسالم -  85

 والتعامل الشركه باسم واالقتراض والرهن حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه وتمثيل والتوقيع االداره حق له انور

   برقم    20191114:  تاريخ ، الغير كفالة حق او الغير كفالة عقود على التوقيع حق وله الغير توكيل حق وله البنوك مع
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 اسالم بيرى/ السيدة و متضامن كشريك محمد شعراوى فرج دعاء/ دخول  شريك و مدير  بسيطة توصية  انور فرج اسالم -  96

 65385   برقم    20191117:  تاريخ ، والدها بوالية قاصرة السعود ابو محمود انور فرج

/ السيدة و متضامن كشريك محمد شعراوى فرج دعاء/ دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد شعراوى فرج دعاء -  97
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 عقد وفسخ وتعديل وتمثيل منفردا له/ وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  انور فرج اسالم -  98
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:  تاريخ ، الغير كفالة حق او الغير كفالة عقود على التوقيع حق له و الغير توكيل حق وله البنوك كافه مع والتعامل الشركه

 65385   برقم    20191117



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وتعديل وتمثيل منفردا له/ وجعله والتوقيع االدارة بند تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  محمد شعراوى فرج دعاء -  99

 والرهن حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام الشركه وتمثيل االخرى لالطراف  الرجوع دون الشركه عقد وفسخ

 ، الغير كفالة حق او الغير كفالة عقود على التوقيع حق له و الغير توكيل حق وله البنوك كافه مع والتعامل الشركه باسم واالقتراض

 65385   برقم    20191117:  تاريخ
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 عبدالعزيز سعد احمد/ للشريك وجعلها والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالعزيز سعد احمد -  102

 وصرف وااليداع السحب في البنوك كافة مع التعامل في وكذلك حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام وذلك منفردا وحدة

 الثابته لالصول الشراء او بالبيع الشركة اصول في التصرف او الرهن او القرض حالة وفي التعامالت وكافة وايداعها الشيكات

 51176   برقم    20191126:  تاريخ ، ذلك في الغير توكيل له ويحق والسيارات والمنقوله

 عبدالعزيز سعد احمد/ للشريك وجعلها والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالعزيز سعد احمد -  103

 وصرف وااليداع السحب في البنوك كافة مع التعامل في وكذلك حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام وذلك منفردا وحدة

 الثابته لالصول الشراء او بالبيع الشركة اصول في التصرف او الرهن او القرض حالة وفي تالتعامال وكافة وايداعها الشيكات

 51176   برقم    20191126:  تاريخ ، ذلك في الغير توكيل له ويحق والسيارات والمنقوله

 عبدالعزيز سعد احمد/ للشريك وجعلها والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالعزيز سعد احمد -  104

 وصرف وااليداع السحب في البنوك كافة مع التعامل في وكذلك حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام وذلك منفردا وحدة

 الثابته لالصول الشراء او بالبيع الشركة اصول في التصرف او الرهن او القرض حالة وفي التعامالت وكافة وايداعها الشيكات

 51176   برقم    20191126:  تاريخ ، ذلك في الغير توكيل له ويحق والسيارات منقولهوال

 عبدالعزيز سعد احمد/ للشريك وجعلها والتوقيع االدارة بند تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالعزيز سعد احمد -  105

 وصرف وااليداع السحب في البنوك كافة مع التعامل في وكذلك حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام وذلك منفردا وحدة

 الثابته لالصول الشراء او بالبيع الشركة اصول في التصرف او الرهن او القرض حالة وفي التعامالت وكافة وايداعها الشيكات

 51176   برقم    20191126:  تاريخ ، ذلك في الغير توكيل له ويحق والسيارات والمنقوله

 رضا محمود/ للشريك االدارة حق/والتوقيع االدارة بند تعديل -  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد محمود رضا محمود -  106

 او كل في عنهما الغير توكيل في الحق ولهما منفردين او مجتمعين المتضامنين الشريكين الى موكل التوقيع اما منفردا محمد محمود

 مع واالتفاقات العقود جميع وابرام الشركة باسم الشيكات واصدار المبالغ كافة ودفع قبض حق لهما وكذلك الشركة نشاط بعض

 وسحب البنوك في الشركة باسم حسابات فتح وكذلك حكومية والغير الحكومية والجهات الغير امام الشركة وتمثيل الشركة عمالء

 70390   برقم    20191126:  تاريخ ،/ وللشريك والشركات البنوك من وصرفها والحواالت الشيكات

 رضا محمود/ للشريك االدارة حق/والتوقيع االدارة بند تعديل -  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد محمود رضا محمود -  107

 او كل في عنهما الغير توكيل في الحق ولهما منفردين او مجتمعين المتضامنين الشريكين الى موكل التوقيع اما منفردا محمد محمود

 مع واالتفاقات العقود جميع وابرام الشركة باسم الشيكات واصدار المبالغ كافة ودفع قبض حق لهما وكذلك الشركة نشاط بعض

 وسحب البنوك في الشركة باسم حسابات فتح وكذلك حكومية والغير الحكومية والجهات الغير امام الشركة وتمثيل الشركة عمالء

 70390   برقم    20191126:  تاريخ ،/ وللشريك والشركات البنوك من وصرفها والحواالت الشيكات
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 او كل في عنهما الغير توكيل في الحق ولهما منفردين او مجتمعين المتضامنين الشريكين الى موكل التوقيع اما منفردا محمد محمود

 مع واالتفاقات العقود جميع وابرام الشركة باسم الشيكات واصدار المبالغ كافة ودفع قبض حق لهما وكذلك الشركة نشاط بعض

 وسحب البنوك في الشركة باسم حسابات فتح وكذلك حكومية والغير الحكومية والجهات الغير امام الشركة وتمثيل الشركة عمالء

 70390   برقم    20191126:  تاريخ ،/ وللشريك والشركات البنوك من وصرفها والحواالت الشيكات
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مع واالتفاقات العقود جميع وابرام الشركة باسم الشيكات واصدار المبالغ كافة ودفع قبض حق لهما وكذلك الشركة نشاط بعض
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   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 27665   برقم    20191106:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه ناصر السيد حربى -  1
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