
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 منظفات تجارة عن 71004 برقم 20200217 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا جاد محمود -  1

 رزق صبره نعيم/ المؤجر الهاويس المخزنجى ارض نعيم شارع 1 رقم عقار:  بجهة ، جملة

 تنمية عن 70998 برقم 20200217 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبار محمد ابراهيم السيد ايمان -  2

 محمد السيد محمود/  المؤجر - راشد كفر راشد شارع 4 رقم عقار:  بجهة ، بشرية موارد

 مقاوالت عن 70941 برقم 20200210 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف احمد صالح عبدهللا -  3

 والده/المؤجر شقه - االول بالدور- جنيفه الترعة شارع 1 رقم بالعقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية

 مالبس بيع عن 71023 برقم 20200219 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن يس محمد حسن ياسمين -  4

 للسينما مصر نهضة شركة تابع بورسعيد شارع رينيساس سينما مجمع بمبني 2 رقم محل:  بجهة ، حريمي وطرح

 وتقديم تحضير عن 71021 برقم 20200219 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هديه علي سيد علي -  5

 الطالب/ملك 22 رقم محل المالحة الجديدة المحروسة تقسيم 2 الكائنة االرض قطعة:  بجهة ، وبارده ساخنة مشروبات

 و نقل مكتب عن 71037 برقم 20200223 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد محمود عاطف -  6

/  المؤجر - البانوراما عمارة زغلول سعد شارع 59 رقم العقار:  بجهة ،(  االنترنت دون)  عمومية توريدات و حاويات تداول

 محمد محمود احمد

 غازية مياه توزيع عن 71030 برقم 20200220 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عالم احمد محمد -  7

 خليل صابر طارق/  المؤجر - الفرز المحطة شارع 91 رقم عقار محل:  بجهة ،

 مطعم عن 70983 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالفتاح عبدالغفار اسامه -  8

 5 رقم محل السحاب ارض تقسيم الصديق بكر ابو بشارع 2 المصطفي ببرج 1 رقم العقار:  بجهة ،(  اواي تيك) ماكوالت

 عبدالحليم يونس نصره/المؤجرة

 تخليص عن 70974 برقم 20200213 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تمام محمد احمد عبدالرحمن -  9

 على محمد عالم ليلى/  المؤجر - محل االرضى الدور 1 السالم الجراح بن عبيدة ابو شارع ا/  22 رقم عقار:  بجهة ، جمركى

 كمبيوتر العاب عن 70976 برقم 20200213 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مصطفى سليم هاال -  10

 السيد محمود/  المؤجر - سيتاء شارع 6 رقم العقار:  بجهة ، الالزمة التراخيص على الحصول بعد و االنترنت خدمات عدا فيما

 ابراهيم عبدالمنعم

 معرض عن 71075 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز حافظ خليل احمد -  11

 حامد محمود/  المؤجر المروان برج النيل شارع 3 رقم محل:  بجهة ، الجاهزة المطابخ لبيع

 عن 70911 برقم 20200204 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان محمد علي محمد عبدالرحمن -  12

( 6 والمجموعة 36 الفقرة من 19 المجموعة عدا فيما) وتصدير عمومية وتوريدات بالللنشات والنقل بحرية وتوريدات بحرية اشغال

 والده/المؤجر بورتوفيق التقوي برج والصفا الجيش شارع 9 رقم عقار:  بجهة ،

 قطاعى بقالة عن 70996 برقم 20200217 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى محمد احمد -  13

 احمد شريف/  المؤجر - 2 السالم عبيد مكرم شارع 96 رقم عقار 1 رقم محل:  بجهة ،

 مصنوعات بيع عن 71036 برقم 20200223 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنوده هللا فتح عياد سعيد -  14

 احمد سيد سنيه/ المؤجره حوده كفر الفرماوى شارع 12 رقم عقار االرضى بالدور محل:  بجهة ، خشبيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 71062 برقم 20200224 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصادق عبدالعزيز عصام سلوي -  15

 شارد محمد علي/المؤجر -محل- الكويت حي عرفه علي شارع 36 رقم العقار:  بجهة ، واالنتريهات الركن لبيع معرض

 تسالي عن 70924 برقم 20200206 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل البسيوني فتحي محمد -  16

 حسانين محمود حسانين/المؤجر2 رقم محل الطنبولي شارع 27 رقم عقار:  بجهة ، وحلويات

 مكتب عن 66030 برقم 20200205 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد قاسم عبدالموجود اشرف -  17

 حسين محمد ابراهيم/المؤجر بورتوفيق الفنارات شارع 4 رقم بالعقار شقة:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 مكتب عن 66030 برقم 20200205 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد قاسم موجودعبدال اشرف -  18

 فاضل محمد احمد/ملك 15 قطعه الجديده المحروسه االوائل زهره برج ج 5 رقم محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 حسين

 مقاوالت مكتب عن 70982 برقم 20200216 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنين رمزي امير شنوده -  19

 سبيع ماهر ادور/المؤجر -شقة- حسن علي منشية عثمان ابو- الجامع سكة 18 رقم العقار:  بجهة ، عمومية

 عمومى جراج عن 71010 برقم 20200219 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد ابراهيم عادل -  20

 حسين محمد حسن/ المؤجر -(  االنسانية العالقات جمعية)  السادات منطقة:  بجهة ،

 ، جزارة عن 71045 برقم 20200223 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنى متولى عبدهللا اشرف -  21

 محمود حمدى احمد/ المؤجر ماهر احمد شارع من المتولى شارع 9 رقم عقار:  بجهة

 ، منظفات عن 71031 برقم 20200220 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شمروخ مصري فتحي سمير -  22

 المجد ابو امنه/المؤجر حسن علي منشية:  بجهة

 مطعم عن 70914 برقم 20200205 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولي علي العليم عبد مرتضي -  23

 سيد حسين ومحمد القللي عوض رجب ماجده/ المؤجر 2و1 رقم محلين- االرضي- شعراوي هدي شارع:  بجهة ، وطعميه فول

 حسين

 مالبس عن 70973 برقم 20200213 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاكر الدين نجم نهاد سارة -  24

 محل-مهدى محمد امال/المؤجره يكن عدلى شارع 31رقم عقار:  بجهة ، جاهزه

 وبيع تفصيل عن 71005 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حفني محمد علي هبه -  25

 عبدالعزيز محمد سناء/المؤجر -محل- الشرقية الشركة ارض عزوز شارع 56 رقم عقار:  بجهة ، الجاهزة المالبس

 قطع بيع عن 43384 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جورجى عزيز سمير مدحت -  26

 موريس/  المؤجر   اهالى الحديد السكة بجوار الجديدة الصناعية بالمنطقة 35 رقم بالعقار محل:  بجهة ، السيارات كماليات و غيار

 فاخورى فوزى

 ، ستائر بيع عن 71078 برقم 20200226 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسان عاطف محمد -  27

 سيف عدلي امال/المؤجر -محل- زرب حي العاص بن عمرو شارع 11 رقم عقار:  بجهة

 احذية بيع عن 71082 برقم 20200227 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حفني محمد محمد حسن فايزة -  28

 عزازي عبدالسالم هالة/المؤجر -محل- اسوان شارع 10 رقم عقار:  بجهة ، واطفال ورجالي حريمي

 تقديم عن 70904 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن احمد سليم سعد -  29

 عبدالرحمن احمد سليم سريا/ المؤجر -محل- النجار كفر زكريا شارع 12 رقم العقار:  بجهة ، وبارده ساخنة مشروبات

 عن 70944 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغني احمد/الدكتور صيدليه -  30

 الطالب/ملك 5 رقم محل 2 السالم القناوي الرحيم عبد شارع 37 رقم حوض 7 رقم القطعة:  بجهة ، عامة صيدليه
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 71008 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرابي رعبدالقاد ابراهيم محمد -  31

 شقة - الثاني الدور- الترعة ميدان الحناوي شارع 3 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية وتوريدات عمومية مقاوالت

 جالل عبدالعال عامر/المؤجر

:  بجهة ، مكتبة عن 71020 برقم 20200219 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن محمد سيده -  32

 غزالي ابراهيم عمرو/المؤجر الجباليات بريد مكتب امام ابوعثمان ش

 و تربية عن 71059 برقم 20200224 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معتوق توفيق فكرى اسحق -  33

 توفيق نعيم/  المؤجر جنيفة  المياه محطة العشاشية 3 رقم عقار:  بجهة ، المواشى حلب

 تجاره عن 71060 برقم 20200224 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال عبدالحميد عادل محمد -  34

 محمد السمان محمد عصام/ المؤجر الوكيل مصطفى من زكريا شارع 14 رقم عقار محل:  بجهة ، منظفات

 حظيرة عن 70398 برقم 20200220 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن محمود المنعم عبد -  35

 خليل محمود سيده/ المؤجرة الجديدة االلبان بقرية 533و532 رقم العقار:  بجهة ، مواشي

 بجهة ، بقاله عن 70915 برقم 20200205 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد صبحي محمود -  36

 حمدان سليمان عزيزه/ المؤجر الهاويس انور محمد شارع 28 رقم عقار: 

 حظيرة عن 70398 برقم 20200220 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن محمود المنعم عبد -  37

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

 توريدات عن 71001 برقم 20200217 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده زيادة عباس دعاء -  38

 احمد حسن سامي/المؤجر شقة- الثالث الدور- الدرس حوض 29 شارع 215 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية

 مالبس عن 70989 برقم 20200216 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد حسن امير مصطفي -  39

 احمد محمد حسن/المؤجر عرابي احمد من متفرع علي ابراهيم شارع 3 رقم عقار:  بجهة ، جاهزة

 توريد عن 71077 برقم 20200226 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حفني محمود كمال عزه -  40

 رفاعي محمد احمد/المؤجر الكويت حي االزهر شارع 6 رقم عقار:  بجهة ، اخشاب

 مشغوالت بيع عن 71081 برقم 20200227 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم احمد محمد تيسير -  41

 محمود الحسن ابو عبدالناصر/المؤجر سالمه محمد كفر طولون شارع 5 رقم بالعقار محل:  بجهة ،( وكروشية خرز) يدوية

 مكتب عن 70898 برقم 20200203 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فهمي محمد بهاء محمود -  42

 10 رقم شقه المالحه النيل شارع من عبدالرحمن فتوح شارع 7 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 محمد احمد علي فرج/المؤجر

 ، بقالة عن 70953 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا اسماعيل السيد صباح -  43

 معوض عبدهللا عيد/ المؤجر -محل- الغوري ش من متفرع عزت شارع 12 رقم عقار:  بجهة

 عقار:  بجهة ، مشويات عن 70935 برقم 20200209 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشيمي مشويات -  44

 عمر عبدالخالق عامر/المؤجر -محل- القديمة االلبان عنان شارع 32 رقم

 تخليص عن 71050 برقم 20200224 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سليم عالء محمد -  45

 محمد نجاح انجى/ المؤجر الزراير صالح نجاح شارع 1 رقم عقار:  بجهة ، جمركى

 ، منظفات عن 71083 برقم 20200227 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاشور عباس محمد دعاء -  46

 بربرى عبداللطيف/  المؤجر 2 السالم سالم صالح شارع 139 حوض 28 قطعة محل:  بجهة

 عقار:  بجهة ، بقالة عن 71000 برقم 20200217 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قط السيد امره امنيه -  47

 السيد المعاطي ابو عبدالرافع/المؤجر -محل- العمدة قرية عرابي شارع 7 رقم



 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

 ، اثاث تجارة عن 70988 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد رشاد سيد سالمه -  48

 احمد عباس ناصر/المؤجر -محل- الفار جبالية الخطاب بن عمر شارع:  بجهة

 مالبس عن 71052 برقم 20200224 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على متولى محمد عمرو -  49

 الصاوى محمد احمد اسامه/المؤجر التحرير بشارع بعض على مفتوحين 5 و 4 ارقام محلين:  بجهة ، حريمى جاهزة

 ماركت سوبر عن 71006 برقم 20200218 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل السيد احمد سوزان -  50

 تمام السيد غريب/ المؤجر الغربى سالمة شارع 88 رقم عقار:  بجهة ،

 مكتب عن 67741 برقم 20200223 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالحميد على اسالم -  51

 محمد فاروق مجدى/  المؤجر - عبده محمد الشيخ شارع 45 رقم عقار4 رقم شقة:  بجهة ، حاويات تداول و بالسيارات نقل خدمات

 مكتب عن 67741 برقم 20200223 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالحميد على اسالم -  52

 فاروق محمدى/ المؤجر عبده محمد الشيخ شارع 45 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، حاويات تداول و بالسيارات نقل خدمات

 التركى محمد

 ، وحلويات تسالى عن 70900 برقم 20200203 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد على كمال عماد -  53

 عبدهللا خالد/ المؤجر الفرز الحسينى امين شارع 92 رقم عقار:  بجهة

 تصليح عن 70939 برقم 20200209 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم خليل احمد على مصطفى -  54

 رميح رميح سيد/المؤجر محل الشرعيه المحكمه شارع10 رقم عقار السويس:  بجهة ، فضه

 مكتب عن 70932 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معيط محمد يوسف رافت يحيي -  55

 سامح/المؤجر 2 السالم العسكري المستشفي امام الزهراء فاطمة شارع ا/13 رقم قطعة 19 رقم عقار:  بجهة ، دليفري خدمات

 احمد فاروق

 عن 70945 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد محمود محمد محمود مصطفي -  56

 عزت ابراهيم/ المؤجر 3 رقم محل 1 بالسالم السويس خليج شارع 14 رقم العقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 مصيلحي

 مكتب عن 71056 برقم 20200224 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادريس احمد حسين سهير -  57

 حسين ساميه/المؤجر االول الدور الصفا مدينه شارع 86 رقم عقار:  بجهة ، مكاتب ومستلزمات(االنترنت دون)عموميه توريدات

 احمد

 صيانة مركز عن 61101 برقم 20200225 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عليوه فكري وليد -  58

 علي محمد عمر/المؤجر 3 رقم باكية- االدبية التعاون محطة:  بجهة ، ونيوماتيك هيدروليك معدات

 صيانة مركز عن 61101 برقم 20200225 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عليوه فكري وليد -  59

/ المؤجر 2السالم الرشاش محمود بشارع 184 رقم حوض ب28 رقم بالعقار 1رقم شقه:  بجهة ، ونيوماتيك هيدروليك معدات

 حسين حسن حسين

 تجارة عن 70970 برقم 20200213 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نخله عبدالشهيد ميالد مينا -  60

 حومالمر ورثه/المؤجر احمدرمضان مدرسه امام المنوره المدينه شارع 57رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالجمله جاهزه المالبس

 عبدالحميد على رفاعى

 توريدات عن 67369 برقم 20200213 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد حسين احمد عبداالله -  61

 - المحروسة تقسيم الجديدة المحروسة شارع 3 رقم العقار 18 رقم محل:  بجهة ، المنظفات توريد و(  االنترنت دون)  عمومية

 والده/  المؤجر

 توريدات عن 67369 برقم 20200213 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد حسين احمد عبداالله -  62

 احمد المؤجر الجديده المحروسه شارع المحروسه ابراج شارع 3 رقم العقار:  بجهة ، المنظفات توريد و(  االنترنت دون)  عمومية

 السيد مجاهد حسين



 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

 تحضير عن 70926 برقم 20200206 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حفني محمود محمد -  63

 بعض علي مفتوحين 12/13/14 ارقام محالت السويس الرائد قرية شباب بمركز:  بجهة ، والبارده الساخنة المشروبات وتقديم

 مكتب عن 71002 برقم 20200217 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن محمد صالح محمد -  64

 -محل- الكويت حي رضوان احمد شارع 1 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) بالداخل ورحالت عمومية توريدات

 سيد علي محمود/المؤجر

 عن 70978 برقم 20200216 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البربرى السيد ابراهيم فريد محمد -  65

 مهران محمد مهران/المؤجر الزراير زويل احمد مدرسه شارع2رقم عقار:  بجهة ، ماكوالت وبيع تحضير

 مركز عن 70990 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدهللا محمد عبدهللا -  66

 والده/المؤجر 2 السالم اكتوبر 6 شارع 72 حوض ا/26 قطعة:  بجهة ، سيارات خدمة

 السيارات تجارة عن 34700 برقم 20200202 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات لتجارة عيد -  67

 الطالب ملك الجيش شارع 556 رقم عقار:  بجهة ،

 السيارات تجارة عن 34700 برقم 20200202 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيارات لتجارة عيد -  68

 سالمه محمد كفر  الجيش شارع 34:  بجهة ،

 مكتب عن 70956 برقم 20200211 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد محمد رضا احمد -  69

 4 بالعمارة 1 شقة:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية وتوريدات(  6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما)تصدير

 عبدالرازق عبدالعزيز مني/  المؤجر-االرضي الدور- بورتوفيق القائد جوهر شارع

 مقاوالت عن 71012 برقم 20200219 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جوده حمدى اسماعيل -  70

/  المؤجر - الخطاب بن عمر القديمة االلبان شعراوى منير بشارع محل:  بجهة ،(  االنترنت دون)  عمومية توريدات و عمومية

 محمود السيد فكرى

 بيع عن 71041 برقم 20200223 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالرحيم شحات خليفة -  71

 االلبان الخطاب بن عمر من متفرع طعيمه ابو شارع 8 رقم العقار محل:  بجهة ، منظفات

 كوافير عن 71072 برقم 20200226 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حكيم محمد شيماء -  72

 ادم احمد شوقى ياسر/  المؤجر سوهاج شارع 1 رقم عقار:  بجهة ، حريمى

 عن 66959 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد عبدالحفيظ نجاح ناصر -  73

 عوض عطا سعديه/المؤجرة بالحرفيين البقاع حي 61 رقم العقار:  بجهة ، والباردة الساخنة المشروبات وتقديم تحضير

 بيع عن 70902 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد عبدهللا سمير احمد -  74

 محمد داوودى وفاء/  المؤجر الدين صالح شارع 13 رقم عقار:  بجهة ، اكسسوارات و موبيالت

 عن 70894 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد احمد الرحمن عبد محمد -  75

 محمد فتحي حسن/المؤجر -محل- الهاويس الكلتوني ارض 36 رقم العقار:  بجهة ، جزارة

 عن 66959 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد عبدالحفيظ نجاح ناصر -  76

 الخطاب بن عمر ابوطعيمه شارع 4 رقم حوض 54 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، والباردة الساخنة المشروبات وتقديم تحضير

 احمد السيد عبدالحميد/ المؤجر

 بيع عن 70991 برقم 20200216 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفي محمد ابراهيم محسن محمد -  77

 محمد ماهر محمد/المؤجر -2 رقم محل- زرب عابدين شارع 32 رقم العقار:  بجهة ، السيارات غيار قطعع

 منزلية ادوات عن 71025 برقم 20200220 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جابر حسن منصور هدى -  78

 الطالب/  ملك - الغربى شميس شارع 17 رقم العقار محل:  بجهة ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 صالون عن 70928 برقم 20200209 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قطب عبدالسالم احمد هاني -  79

 عبدالمنعم جمال/ المؤجر العمده الجناين شرطة قسم امام الترعة شارع:  بجهة ، حالقه

 شنط بيع عن 70952 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج السيد احمد محمود -  80

 رضوان رياض زكريا يحيي/المؤجر -محل- الهاويس المياه وابور شارع12 رقم عقار:  بجهة ، واحذية

 عن 70964 برقم 20200212 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حبيشي كامل محمد حبيشي -  81

 21 رقم محل السويس لمحافظة التابع الغريب حي:  بجهة ، فسخاني

 عن 70969 برقم 20200212 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد عبدالعال عادل عبدالعال -  82

 منتصر محمد العزيز عبد/ المؤجر - محل- االسعاف ميدان شارع 1 رقم العقار:  بجهة ، جاهزة مالبس

 رخام ورشة عن 70985 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غريب محمد غريب عماد -  83

 سيد حسن عبدالفتاح/ المؤجر الصحراوي السويس االسماعلية طريق سيال ابو:  بجهة ،

 توريد و بيع عن 71040 برقم 20200223 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل احمد محمود محمد -  84

 شريف مصباح محمود/المؤجر الصديق بكر ابو شارع الروضه زهره برج االرضى بالدور محل:  بجهة ، موبليات

 تسالي بيع عن 71049 برقم 20200224 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موافي شحات محسن رشا -  85

 النجدي علي محمد ورثه/المؤجر المرور شارع الجنايني مكتبه بجوار يحيي شارع 38 رقم العقار:  بجهة ، وحلويات

 مالبس عن 71061 برقم 20200224 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد زيد ابو السيد اسراء -  86

 زيد ابو السيد/ المؤجر الوسطانى شميس شارع 15 رقم عقار محل:  بجهة ، جاهزه

 خدمات مكتب عن 70971 برقم 20200213 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عراقى عطيه عمرو -  87

 عراقى عطيه احمد/المؤجر شقه المثلث مساكن بجوار الغورى شارع6رقم العقار:  بجهة ، عقاريه

 دواجن بيع عن 70925 برقم 20200206 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهادي عبد محمد نبيل نورا -  88

 حسن محمد مصطفي محمد/المؤجر السحاب ارض تقسيم 50و48 رقم بالقطعة 6 رقم محل:  بجهة ، ومجمدات طازجة

 مالبس عن 71073 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالعليم حمدون عادل -  89

 اسماعيل يونس حامد/  المؤجر التحرير شارع من متفرع الفص بشارع 1 رقم بالعقار 4 رقم محل:  بجهة ، جاهزة

 عن 70892 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البشالوي حسن علي السيد محمد -  90

 والده/المؤجر الظواهري شارع 40 رقم بالعقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 بيع عن 70887 برقم 20200202 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين علي حسن زغلول محمد -  91

 السعيد المعطي عبد سعاد/ المؤجر -محل - ارضي دور- المالحة ناصر شارع 6 رقم العقار:  بجهة ، عيش

 بيع عن 43384 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جورجي عزيز سمير مدحت -  92

 الحديد السكه محطه بجوار الجديد الصناعيه المنطقه اهالي ملكيه 35 رقم عقار:  بجهة ، السيارات غيار وقطع السيارات كماليات

 فاخوري فوزي موريس/محل االرضي الدور

 وجبات عن 70957 برقم 20200211 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعد حلمي شريف محمد -  93

 جابر عبدالجليل محمد/المؤجر -محل- حرب طلعت شارع من البرج شارع 114 رقم عقار:  بجهة ،(  اواي تيك) سريعة

 بيع عن 70899 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي العال عبد احمد وحيد -  94

 علي محمد جمال/ المؤجر ابوسيال االرضي بالدور شقة:  بجهة ، ومنظفات واعشاب تجميل مستحضرات

 بيع عن 43384 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جورجي عزيز سمير مدحت -  95

 القلزم تل8 عقار القلزم التل شارع من سمير شارع:  بجهة ، السيارات غيار وقطع السيارات كماليات



 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

 تجارة عن 70963 برقم 20200212 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حميده الرافع عبد اجابه -  96

 عثمان ناجي عبدالوهاب/المؤجر المعمل عرب علي محمد بشارع محل:  بجهة ، كهربائية ادوات

 مكتب عن 70966 برقم 20200212 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان محمد عبدالرحيم سمير -  97

 محمدعبدالرحيم/المؤجر المعمل بعرب احمدعرابي شارع568 رقم عقار:  بجهة ،( االنترنت دون)عموميه وتوريدات مقاوالت

 محمد

 مكتبة عن 71013 برقم 20200219 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمدين محمد وجيه محمد امانى -  98

 ب12 للعمارة البحرية الوجهة فيصل بالموشى خشبى كشك:  بجهة ،(  المستندات تصوير دون)

 مواشي حظيرة عن 58043 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد العبد محمد معاز -  99

 السيد العبد محمد/  المؤجر - الالجون ارض االراضى استصالح لجمعية التابع الجبااليات شارع 80 رقم قطعة:  بجهة ،

 حظيرة عن 58043 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد العبد محمد معاز -  100

 سعد عبدالغنى سعد المؤجر ابراهيم حافظ شارع 18 رقم محل:  بجهة ، مواشي

 كوافير عن 71064 برقم 20200224 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن توفيق محمد مروه -  101

 عبداللطيف عصام/المؤجر 204 رقم شقة-علوي الثاني الدور- المحروسة ابراج تقسيم زمزم برج 3 رقم قطعة:  بجهة ، حريمي

 محمود

 تجارة عن 70993 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش احمد حسن محمد -  102

 خضاري عبدالفتاح محمد/المؤجر 2 السالم حسني عبدالجواد شارع ا 6 رقم بالعقار محل:  بجهة ، كهربائية ادوات

 فول مطعم عن 71035 برقم 20200220 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الموجي سالم وفيق محمد -  103

 عتاقة حي 1 رقم محل 2 السالم الدكروري محمد الشيخ شارع ب2 رقم عقار:  بجهة ، وطعمية

 سوبر عن 70921 برقم 20200205 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد عبدالعظيم حامد -  104

 4 رقم محل- السويس التوفيق بمساكن المجتمع لتنمية االنبياء شجرة لجمعية التابع اسماعيل هللا نبي بمسجد الكائن:  بجهة ، ماركت

 عن 71071 برقم 20200226 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مصطفى طلعت مصطفى -  105

 الكويت حى بالل مسجد بجوار رضوان ابو ارض:  بجهة ، الحفر اعمال و(  االنترنت دون) عمومية توريدات و عمومية مقاوالت

 محمد مصطفى عادل/  المؤجر 1 رقم محل ارضى دور

 عن 70995 برقم 20200216 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الدين جمال حسن محمود -  106

 ابراهيم/ المؤجر القديم عبده احمد كفر الجوهرى خيرى شارع 5 رقم عقار:  بجهة ،( النترنتا دون) عمومية وتوريدات مقاوالت

 ابراهيم الدين نصر

 و سفر عن 71080 برقم 20200227 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عثمان ناصر اسالم -  107

 والده/  ملك - شندورة القنال شارع 1 رقم بالعقار محل:  بجهة ، بالداخل رحالت

 مالبس عن 71085 برقم 20200227 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالمعز عاطف على -  108

 والده/  المؤجر 1 رقم محل عرابى احمد شارع 17 رقم العقار:  بجهة ، جاهزة

 مالبس عن 71085 برقم 20200227 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالمعز عاطف على -  109

 والده/  المؤجر 1 رقم محل عرابى احمد شارع 17 رقم العقار:  بجهة ، جاهزة

 عن 70886 برقم 20200202 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد رمضان محمد طاهر محمد -  110

 عواطف/المؤجر شقة - الثامن بالدور- النيل شارع طيبه برج 2 رقم العقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات مكتب

 محمد محمد



 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

 بيع عن 70893 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكي ادريس عبدالراضي احمد -  111

 عفان بن عثمان شارع 90 حوض 38 رقم عقار االرضي بالدور محل:  بجهة ، والماكوالت والبارده الساخنة المشروبات وتحضير

 خليل حامد احالم/المؤجر 1 السالم

 70897 برقم 20200203 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو الدين محيي زيد ابو الدين محيي -  112

 عبدالاله عبدالغني السيد ماهر/المؤجر -محل- 2 السالم فيوتشر شارع 4 رقم عقار:  بجهة ، السيارات زيوت وتغير بيع عن

 بكافة النقل عن 71047 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رضا احمد محمد -  113

 احتياجاتها بكافة السفن وتموين والكيميائية البترولية المواد وتوريد المعدات وتأجير( االنترنت دون) العمومية والتوريدات انواعه

 330 رقم العقار:  بجهة ، العمومية والمقاوالت( 6المجموعه من 36 والفقرة 19 المجموعه فيماعدا) التصدير وعموم العزبة والمياه

 13 رقم محل الشانزليزية ببرج الجيش شارع

 تحضير عن 55261 برقم 20200224 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عامر غريب يوسف -  114

 الطالب/  ملك - منصور عدلى مدينة الدبور عرب منطقة 28 رقم  العقار 15 رقم العقار:  بجهة ، وباردة ساخنة مشروبات وتقديم

 تحضير عن 55261 برقم 20200224 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عامر غريب يوسف -  115

 ثانيه مرحله االقليميه بالمحطه 23 رقم محل:  بجهة ، وباردة ساخنة مشروبات وتقديم

 توريدات عن 69431 برقم 20200225 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشرقي كامل بدري شنوده -  116

 2 السالم 23 حوض االيوبي الدين صالح شارع ا/119 رقم عقار:  بجهة ، عمومية ومقاوالت( االنترنت دون) عمومية

 بدري شنوده ابانوب/المؤجر

 توريدات عن 71033 برقم 20200220 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض حسن منصور حسن -  117

 علي شوقي هبه/ المؤجر - شقة- االيوبي الدين صالح شارع 5 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية ومقاوالت عمومية

 تجارة عن 70961 برقم 20200212 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كساب حنفي مصطفي شيماء -  118

 علي محمد السيد ريم/ المؤجر -محل- الشانزلزية برج الجيش شارع 330 رقم عقار:  بجهة ، جاهزة مالبس

 توريدات عن 69431 برقم 20200225 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشرقي كامل بدري شنوده -  119

 سامية/  المؤجر  2السالم االيوبى الدين صالح شارع ا199 رقم بالعقار محل:  بجهة ، عمومية ومقاوالت( االنترنت دون) عمومية

 فريد

 مقاوالت عن 71079 برقم 20200226 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم محمد سالم محمد -  120

 كفر الجوهري شارع 12 رقم بالعقار:  بجهة ، كيماوية مواد وتوريد بحرية واشغال(  االنترنت دون) عمومية وتوريدات عمومية

 محمد سالم عزت/المؤجر -شقة- القديم عبده احمد

 تحضير عن 70907 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا جوده غريب عبدهللا -  121

 سالم العزيز عبد صباح/المؤجر -محل-الدوراالرضي كامل مصطفي شارع 2 رقم عقار:  بجهة ، وبارده ساخنة مشروبات وبيع

 منتجات عن 71009 برقم 20200218 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال محمد شحاته فتحي -  122

 السويس العال عبد محمد حكم/المؤجر الناصية علي محل الزراير الزراعين تقسيم 39 رقم العقار:  بجهة ، كريم وايس البان

 تسالى عن 71027 برقم 20200220 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين عبدالعال فتحى نجالء -  123

 مصطفى سليم ياسر/المؤجر القلزم تل شارع 7 رقم العقار:  بجهة ، وحلويات

 سفر مكتب عن 71039 برقم 20200223 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنين شفيق صابر نرمين -  124

 عطيه كرم اميل/ المؤجر  السالم ا 9 قطعه ارضى دور محل:  بجهة ، بالداخل عماله ونقل ورحالت

 مكتب عن 71055 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد فؤاد فايز مجدي -  125

 والده/المؤجره شارل كفر توفيق شارع 30 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، عموميه ومقاوالت تشطيبات



 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

 عن 71069 برقم 20200225 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالصادق لطفى عبدالصادق نسمه -  126

 عثمان حسن مصطفى/ المؤجر ىالتحرير شارع 64 رقم عقار:  بجهة ، السورى البيت

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   زكري ابو جزارة)زكري احمد مصطفي مصطفي محمود -  127

 مفتوحين 3و2 رقم محلين كامل مصطفي شارع من رشيد شارع 33 رقم عقار:  بجهة ، جزاره عن 70908 برقم 20200204

 عبدالحميد محمد عبدالحميد/ المؤجر بعض علي

 عن 70901 برقم 20200203 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم احمد ابراهيم حسن محمد -  128

 منف جمعية الكبانون 419 رقم بالعقار االرضى بالدور 1 رقم شقه:  بجهة ،( االنترنت دون)عمومية وتوريدات عمومية مقاوالت

 حسن محمد احمد/ المؤجر

 تموينية بقالة عن 70923 برقم 20200206 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد محمود رضا -  129

 عبدالحق احمد فهيمه ورثه/ المؤجر -محل- زرب حي الدمرداش شارع 15 رقم عقار:  بجهة ،

 ماركت سوبر عن 70934 برقم 20200209 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه زكي السيد احمد -  130

 السويس ابراهيم محمد حموده/المؤجر -محل- القديم االلبان صبيح ابو الحميد عبد شارع:  بجهة ،

 تجارة عن 70943 برقم 20200210 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان عبدالفتاح محمود جيهان -  131

 محمود زكريا سها/المؤجر 2 رقم محل البرج شارع 24 رقم عقار:  بجهة ، وبويات حدايد

 مالبس عن 71024 برقم 20200220 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين فرج علي زينيب -  132

 محمد مصطفي محمد/المؤجر 2 رقم محل شميس ش من الزعبالوي برج 16 رقم عقار:  بجهة ، جاهزة

 مكتب عن 70975 برقم 20200213 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد ابراهيم احمد -  133

 - 2 رقم محل عارف ابو سكر صالح شارع 32 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون)  غذائية مواد توريد و عمومية توريدات

 صادق ربيع احمد/  المؤجر

 عن 50438 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد عبدالرحمن عزه -  134

 -اول دور- الدرس حوض قنديل جمال شارع 69 رقم عقار:  بجهة ،( باديكيرومانيكير بشرة وتنظيف اسبا) تجميل صالون

 عبدالمقصود محمد احمد/المؤجر

 عن 71046 برقم 20200223 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم احمد احمد البدرى احمد -  135

 ابراهيم عثمان محمد سهير/ المؤجره الكويت حى الطويل صابر بشارع 19 رقم بالعقار محل:  بجهة ، عقاريه خدمات مكتب

 عن 70890 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعطي عبد دعاء/الدكتورة صيدلية -  136

 وداليا وشاهنده بسنت/المؤجر بعض علي مفتوحين 13 و 12 رقم محل- 5 رقم برج الثانية المرحلة الصفوه ابراج:  بجهة ، صيدلية

 عبدالمعطي

 معرض عن 70960 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحليم محمود احمد نهاد -  137

 3رقم محل ابومسلم نبويه/المؤجر البدوى كفر دمياط شارع 2رقم العقار:  بجهة ، موبليا

 مقاوالت مكتب عن 70981 برقم 20200216 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على محمد احمد -  138

 محمد على محمد/المؤجر شقه االرضى الدور المعمل بعرب غازى ارعش3 رقم العقار:  بجهة ، وتفريغ وشحن عموميه

 عن 50438 برقم 20200218 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد عبدالرحمن عزه -  139

 السويس 2 الصفا برج الجيش شارع 320 و 318 رقم محل:  بجهة ،( باديكيرومانيكير بشرة وتنظيف اسبا) تجميل صالون

 70896 برقم 20200203 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن عبدالمنعم محسن الدين عز -  140

 عبد احمد ابراهيم محمود/ المؤجر -محل- ارضي دور 1 السالم القصر شارع 9 رقم عقار:  بجهة ، المجمدة اللحوم تجارة عن

 الرحيم



 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 70918 برقم 20200205 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عطيه السيد هناء -  141

 محمد/ المؤجر شقة- االول بالدور- المشروع شارع 24 رقم العقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية ومقاوالت عمومية توريدات

 عطيه الخير ابو

 مكتب عن 70992 برقم 20200216 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد عبدالرحمن محمد -  142

 محمد خلف محمود/ المؤجر 3 رقم محل - ارضي دور- 1 السالم عرابي احمد شارع 1779 رقم العقار:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 تجارة عن 70984 برقم 20200216 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد لطفي خلف محمود -  143

 احمد سيد محمد/المؤجر -محل- الكويت حي رضوان محمد شارع من رفاعي محمود شارع:  بجهة ، والبطاريات الكاوتش

 نقل عن 71014 برقم 20200219 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوده صبحى محمد محمد -  144

 والده/ المؤجر الخطاب عمربن مدينه زيد ابو شارع 87 رقم بعقار االرضى بالدور شقه:  بجهة ، بالحاويات وتداول بالسيارات

 اسماك بيع عن 71022 برقم 20200219 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته حماد رمضان شادية -  145

 1 مبارك 4 عمارة بجوار خشبي كشك:  بجهة ،

 محل عن 70977 برقم 20200213 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه اسكندر هللا عوض فهيم -  146

 فخرى فاروق ايهاب/  المؤجر - محل زرب العاص بن عمرو ش 28 رقم عقار:  بجهة ، براويز عمل

 بالي عن 63080 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربيني مصطفي سعيد ناهد -  147

 - بورسعيد شارع 3 رقم عقار 2 رقم محل:  بجهة ،(  الالزمة التراخيص علي الحصول وبعد االنترنت خدمات عدا فيما) استيشن

 محمد توفيق كمال/  المؤجر

 بالي عن 63080 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربيني مصطفي سعيد ناهد -  148

 بورسعيد شارع 3 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ،(  الالزمة التراخيص علي الحصول وبعد االنترنت خدمات داع فيما) استيشن

 توفيق كمال/المؤجر

 معصرة عن 70906 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي حسن محمد حسن -  149

 عبدالرحمنومحمد رشاد عادل/ المؤجر 2 رقم محل - االرضي الدور- الترعة ميدان ماهر شارع 81 رقم العقار:  بجهة ، قصب

 هشام وهدير

 تجارة عن 70958 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض فاروق ناجي وائل -  150

 هللا عطا عبدالمالك هاني/المؤجر -محل- المنورة المدينة شارع 1 رقم عقار:  بجهة ، واقمشة مفروشات

:  بجهة ، بقالة عن 70959 برقم 20200211 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رجب احمد محمد جميلة -  151

 عوض سيد ممدوح/  المؤجر -محل- كامل كفر امان وحارة راتب شارع 25 رقم العقار

 حظيرة عن 65960 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر على السيد مصطفى -  152

 جمعه عبدالكريم احمد/  المؤجر - شندورة قرية 3 رقم العقار:  بجهة ، مواشى

 مكتب عن 70950 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلتوت حسن سعد احسان -  153

 محل- االرضي بالدور- 1 السالم عفان بن عثمان شارع ا 26 رقم العقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 محمود احمد يوسف/المؤجر

 مكتب عن 70946 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناصر محمد محمد السيد -  154

 دور- 1 السالم عبدالدايم اشرف الشهيد شارع ا 1240 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية وتوريدات عمومية مقاوالت

 محمد محمد تامر/المؤجر شقة -ارضي

 ، عيش بيع عن 71019 برقم 20200219 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بربري محمد سيد محمد -  155

 محمد فتحي رفعت/المؤجر بعض علي مفتوحين محلين 3و2 رقم محل بالزراير زيدان بشارع:  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

 و تسالى عن 71016 برقم 20200219 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحناوى حلويات و تسالى -  156

 عبدالرحمن فرج السيد/  المؤجر - الخطاب بن عمر مدينة عنان شارع محل:  بجهة ، حلويات

 العاب صالة عن 71051 برقم 20200224 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين عالء جمباز -  157

 ابراهيم عادل فرج/  المؤجر - الجديده المالحه الرياضية المدينة شارع:  بجهة ،(  جمباز)  رياضية

 تجارة عن 71067 برقم 20200225 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي مرزوق موسي سعيده -  158

/ المؤجر -محل- 1 السالم بببرس الظاهر شارع 290 رقم حوض ب 2044 رقم القطعة:  بجهة ،(  وقطاعي جملة) الغذائية السلع

 عبداللطيف فهمي كمال

 حظيرة عن 71068 برقم 20200225 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم محمد اسامه -  159

 والده/المؤجر القديمة الخواطره كبريت:  بجهة ، مواشي

 حظيرة عن 65960 برقم 20200223 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر على السيد مصطفى -  160

 جمعه عبدالكريم احمد/ المؤجر شندورة قرية:  بجهة ، مواشى

 عن 70912 برقم 20200204 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصيلحي عزت ابراهيم خالد -  161

 1 السالم السويس خليج شارع 14 رقم بالعقار االرضي بالدور 4 رقم محل:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 والده/المؤجر

 مخبز عن 49301 برقم 20200204 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد عبدالرحيم سيد -  162

 حسين محمد الرحيم عبد ورثه/المؤجر عامر بقرية محل:  بجهة ، بلدي

 مخبز عن 49301 برقم 20200204 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد عبدالرحيم سيد -  163

 محمد عبدالرحيم احمد/ المؤجر العمده بقرية العمده شارع 51 رقم بالعقار الثانى بالدور شقه:  بجهة ، بلدي

 بيع عن 70931 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالرازق سيد اشرف -  164

 يوسف عبدالعال احمد/المؤجر سالمه محمد كفر طولون شارع 61 رقم عقار:  بجهة ، الغير لحساب السيارات وشراء

 فول مطعم عن 70986 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بهلول دردير فرج احمد -  165

 والده/المؤجر عارف ابو جبالية:  بجهة ، وطعميه

 71076 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعظيم عبدالعزيز عبدالعظيم محمد -  166

 شقة - الخامس الدور- الجيش شارع الشانزليزيه برج 330 رقم العقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية ومقاوالت توريدات عن

 عوض محمد زينيب/ المؤجر

 عن 71084 برقم 20200227 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فوزى مصطفى/  الدكتور صيدلية -  167

 صبحى محمد احمد/ المؤجر الجديد عبده احمد كفر 55 شارع امتداد ب.ا 23 رقم العقار:  بجهة ، صيدلية

 بيع عن 70895 برقم 20200202 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجيد عبد احمد احمد محمد -  168

 حسن منصور محمد/المؤجر -محل- الوسطاني شميس شارع 17 رقم عقار:  بجهة ، وعطارة حلويات مستلزمات

 بقاله عن 70903 برقم 20200204 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغفار حامد حماده ناديه -  169

 علي رضوان احمد/المؤجر النيل شارع من متفرع سليمان علي شارع 68 رقم بالعقار 2 رقم محل:  بجهة ، قطاعي

 مقاوالت عن 70936 برقم 20200209 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد محمد محمد محمود -  170

/  المؤجرة 1 السالم الغفاري ذر ابو ش ا 102 رقم بالعقار االول بالدور شقة:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية وتوريدات عمومية

 سالمه احمد علي عايده

 سوبر عن 70940 برقم 20200210 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي نعمان احمد محمد -  171

 والده/المؤجر 2 رقم محل جنيفه الترعة شارع 3 رقم بالعقار:  بجهة ، ماركت



 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

 ورشة عن 70909 برقم 20200204 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته عبدالاله صدقي غريب -  172

 محمود محمد محمود/المؤجر القديمة الصناعية المنطقة:  بجهة ، سيارات ميكانيكي

 تجارة عن 70937 برقم 20200209 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جميل يونس عبدهللا فضيله -  173

 رياض ابراهيم حمدي/المؤجر 2 رقم محل القديمة االلبان عنان شارع الجوهرة ببرج:  بجهة ، والبويات الحدايد

 ماركت سوبر عن 70933 برقم 20200209 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد حسين فرج -  174

 حسن احمد عبدهللا/المؤجر -محل- القديمة االلبان عنان شارع 20 رقم عقار:  بجهة ،

 تجارة عن 70920 برقم 20200205 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنام الرازق عبد محمد السيد -  175

 احمد فارس صابر/  المؤجر 2 رقم محل الفلكي شارع 12 رقم عقار:  بجهة ، اسماك

 ، عيش بيع عن 71057 برقم 20200224 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزازي محمد غريب احمد -  176

 حسن محمد عنان تامر/المؤجر االلبان عنان شارع 1 رقم عقار:  بجهة

 مكتب عن 71048 برقم 20200224 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود حامد مندى هشام -  177

 عبدالهادى مؤمن/  المؤجر 2 السالم شارع 1 رقم محل ب 19:  بجهة ،( االنترنت دون) عمومية مقاوالت

 عن 71007 برقم 20200218 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى احمد ابوالعال زكريا يحيى -  178

 احمد محمد فتحى/ المؤجر القلزم تل شارع 5 رقم عقار:  بجهة ، نجارة ورشة

 ادوات عن 71029 برقم 20200220 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومي احمد جمعه نسمه -  179

 حسين زكي عبدالنور/ المؤجر-6 رقم محل- النور ارض فهمي سامح عمارات 3/1 العمارة:  بجهة ، كهربائية

 بجهة ، رخام بيع عن 70927 برقم 20200206 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد فرج فراج كرم -  180

 محمد جمال رشا/المؤجره زغلول ابو كوبري الشلوفه: 

 سفر مكتب عن 70919 برقم 20200205 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف ناشد جرجس ايمن -  181

 فؤاد البدوي احمد/المؤجر محل القلزم تل من شهاب شارع 26 رقم عقار:  بجهة ، بالداخل ورحالت

 ، بقاله عن 70938 برقم 20200209 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصير محمود محمد حمدي -  182

 حسانين محمد ناصر/المؤجر سالمه اوالد منشية المسلماني بشارع محل:  بجهة

 تجارة عن 70972 برقم 20200213 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنوده موسى زاهر مايكل -  183

 نبيه انور امال/المؤجره غزالى عبدالهادى شارع8رقم عقار:  بجهة ، التجميل ومستحضرات العطور

 مواد عن 71038 برقم 20200223 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى على امين احمد على -  184

 احمد على محمد/  المؤجر - المالحة الرياضية المدينة شارع 31 رقم بالعقار محل:  بجهة ، جملة غذائية

 ، مقله عن 71074 برقم 20200226 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد محمد اشرف -  185

 محمد عبدالرحمن محمد/  المؤجر 3 رقم محل ناصر شارع 75 رقم عقار:  بجهة

 تجارة عن 70999 برقم 20200217 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالي فتحي اسحق مارفن -  186

 حسن محمد حسن/المؤجر ماهر احمد عتقاط التحرير شارع من احد برج:  بجهة ، حريمي جاهزة مالبس

 عن 71003 برقم 20200217 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلب عبدالمجيد الرب جاد الحسين -  187

 الزهري عبدالحميد عطيات/المؤجر 2و1 رقم محلين زرب الرخا شارع 2 رقم عقار:  بجهة ، جافه وحلويات تسالي

 شحن مكتب عن 70980 برقم 20200216 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد دردير محمد -  188

 شقه ارضى دور المعمل عرب النحاس محمد شارع32رقم العقار:  بجهة ، وتفريغ



 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

 مكتب عن 70942 برقم 20200210 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صاوي فراج مامون مصدق -  189

 محل - االرضي الدور- الغربي البر الفار جبالية الشاذلي اوالد تعويضات 1 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات

 محمد شعبان سعاد/المؤجرة

 عن 70968 برقم 20200212 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمحسن عبدالرحمن ناجح ايمان -  190

 عبدالرحمن جمال اشرف/المؤجر عرابي احمد شارع من متفرع اسامه شارع 6 رقم بالعقار محل:  بجهة ، منزلية اجهزة تجارة

 غيار قطع عن 71015 برقم 20200219 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بسله نسيم وديع ممدوح -  191

 يوسف عيد اشرف/المؤجر -محل- وعتاقة الروض شارع:  بجهة ، مستعملة سيارات

 ، بقالة عن 71058 برقم 20200224 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سولاير نظير جميل مارى -  192

 جرجيوس فكرى/  المؤجر 3 رقم محل الباسل من الهوارى شارع 13 رقم العقار:  بجهة

 خدمات عن 55460 برقم 20200220 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ويصا موريس نزيه فادى -  193

 -محل- عقده مصطفي محمود سعاد/ المؤجر ماهر من حنفي 2 رقم عقار:  بجهة ، محمول

 خدمات عن 55460 برقم 20200220 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ويصا موريس نزيه فادى -  194

 السيد مصطفى محمد المؤجر 1 رقم محل الجيش شارع من وديع حارة ناصية:  بجهة ، محمول

 اماكن ادارة عن 71086 برقم 20200227 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  انور محمد ياسر يامن -  195

 محمود حامد كريم/  المؤجر المالحة 486 رقم شارع للبترول الشرقيى الشركة بارض 15 رقم بالعقار شقة:  بجهة ، ترفيهيه

 تنمية مركز عن 70885 برقم 20200202 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم جمعه كمال رشا -  196

 بن عمر مدينة من السيد غريب شارع:  بجهة ، الالزمة التراخيص علي الحصول بعد االنترنت خدمات عدا فيما بشرية موارد

 بخيت ناصر/المؤجر -شقة- ارضي دور القديمة االلبان الخطاب

:  بجهة ، غذائية مواد عن 70987 برقم 20200216 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز ماركت -  197

 عبدالراضي زيدان رمضان/المؤجر -4 رقم محل- النيل شارع 10 رقم العقار

 ادوات عن 70889 برقم 20200202 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد مهران محمد صفاء -  198

 اسماعيل عباس مجدي/ المؤجر -محل- عبده محمد الشيخ شارع 19 رقم العقار:  بجهة ، صحية

 عن 70951 برقم 20200210 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود عبود محمود يوسف -  199

 والده/المؤجر 3 رقم شقة - الثاني الدور- المعمل عرب 14 رقم العقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات مكتب

 70994 برقم 20200216 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوالسعود حسين عبدالحليم فاروق عبير -  200

 محمد خالد/ المؤجر سابقا بيتش مون لوسيندا منتجع فلوريم جراندى بمول االرضى بالدور 14 رقم محل:  بجهة ، اطفال العاب عن

 امام

 و تسالى عن 35939 برقم 20200223 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد حمدى رجب -  201

 الرياضة و الشباب لمديرية التابع الحى سليم شباب مركز بسور 28 رقم محل:  بجهة ، حلويات

 ، اعالف عن 70930 برقم 20200209 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد احمد حسن احمد -  202

 عبدالرحمن السيد محمد/المؤجر شقه الجديده االلبان وهدان شارع 125 رقم بالعقار:  بجهة

 عن 70967 برقم 20200212 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدهللا علي السيد عبداللطيف عماد -  203

 -3 رقم محل- الغريب يكن وعدلي الفلكي شارع 1 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية وتوريدات صحية ادوات

 الطالب/ملك

 عن 70965 برقم 20200212 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالحليم محمود ابراهيم -  204

 بالدور مصطفى ابراهيم احمد/المؤجر البراجيلى 85و 84رقم بشارع17 رقم العقار:  بجهة ،( االنترنت دون) عموميه توريدات

 شقه االرضى



 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

 تجارة عن 71018 برقم 20200219 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمدين عارف عمرغريب -  205

 كامل وايمان حموده علي كامل سيده/ المؤجر -محل- زغلول سعد شارع 3 رقم عقار:  بجهة ، احذية

 توريدات عن 71063 برقم 20200224 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صيام سيد علي حامد -  206

 سليم محمود/المؤجر - شقة- ببورتوفيق المالحية التوكيالت شارع 5 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية وتوريدات بحرية

 مرزوق احمد

 و نجف عن 71054 برقم 20200224 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد السيد فوزى والء -  207

 عبدالهادى عبدالباسط/  المؤجر عزام حارة شميس شارع 8 رقم محل:  بجهة ، منزلى ديكور

 مستلزمات بيع عن 71053 برقم 20200224 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي حسن محمد جهاد -  208

 عبدهللا محمد احمد ابراهيم/المؤجر -محل- حاليا الحداد عادل سابقا القبضان شارع 9 رقم عقار:  بجهة ، حلويات

 و تسالى عن 35939 برقم 20200223 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد حمدى رجب -  209

 السويس باالربعين كامل كفر العابدين زين شارع:  بجهة ، حلويات

 تحضير عن 70910 برقم 20200204 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود محمد الدين بهاء -  210

 خليل السيد/المؤجر 4 رقم محل االحمر البحر تعاوينات 1 رقم قطعة:  بجهة ، وبارده ساخنة مشروبات وتقديم

 مكتب عن 70929 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالغني علي محمد -  211

 علي صبحي احمد/  المؤجر العمده قرية الصحية الوحدة بجوار محل:  بجهة ، بالداخل ورحالت سفر

 حديد تجارة عن 71026 برقم 20200220 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حكيم عبدهللا صبري سمير -  212

 حسن محمد فوزيه/  المؤجرة -محل- القديمة االلبان عنان شارع 7 رقم عقار:  بجهة ، الكريتال

 بيع عن 71028 برقم 20200220 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحيم شحات عبدالحميد هشام -  213

 هاشم ابراهيم مصطفي/المؤجر -محل- االلبان طعمية ابو شارع 29 رقم عقار:  بجهة ، المنظفات وتوزيع

 ، حريمى كوافير عن 71044 برقم 20200223 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماء سنتر بيوتى -  214

 يوسف احمد ماهر/المؤجر عبدالعزيز بن عمر ش 24 رقم عقار:  بجهة

 مطعم عن 71043 برقم 20200223 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى رزق حسن اسماء -  215

 حسن محمد عنان سيد/ المؤجر بااللبان عثمان شارع 2 رقم بالعقار 1 رقم محل:  بجهة ، وطعميه فول

 عن 70888 برقم 20200202 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد رشوان امام احمد -  216

 والده/المؤجر -محل- الكويت حي عبيد شارع 1 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية وتوريدات مقاوالت مكتب

 بيع عن 70891 برقم 20200202 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد عبداللطيف احمد ناظلة -  217

 اسماعيل فوزي محمد/ المؤجر الغربي البر الفار جبالية االسماعلية ترعة النور وابور شارع:  بجهة ، منظفات

 مكتب عن 70997 برقم 20200217 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد محمد سعد -  218

 محمد كفر الغوري شارع من مصر حارة 17 رقم عقار:  بجهة ،(  االنترنت دون)محاجر واستغالل عمومية وتوريدات مقاوالت

 السيد محمد محمود/المؤجر شقة - الثالث الدور- سالمه

 عن 70979 برقم 20200216 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز محمود غريب اسالم -  219

 حسن عبدالقادر احمد/المؤجر بالعبور الصحى الصرف محطه امام العزيز عبد عمربن شارع محل:  بجهة ، السيارات كماليات

 مكتب عن 70905 برقم 20200204 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فارس محمود خيري احمد -  220

 محمد سليمان هانم/المؤجر الغريب الخضر شارع 15 رقم عقار:  بجهة ، معمارية وتشطيبات وتصميمات هندسية استشارات

 عن 70922 برقم 20200205 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الراضي عبد ابراهيم محمد احمد -  221

 ابراهيم محمد محمود/المؤجر محل الخطاب بن عمر مدينة المحسن عبد شارع 19 رقم عقار:  بجهة ، عطارة



 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

 مكتب عن 70955 برقم 20200211 فى قيد ، 4900.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاليلى عيد محمد مصطفى -  222

 العاليلى عيد محمد/المؤجر 9شقه الصباح السحاب ابراج 25رقم عقار:  بجهة ، بالداخل ورحالت سفر

 وتغليف تعبئة عن 70947 برقم 20200210 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشمش قديس شاكر مينا -  223

 موسي عازر بشري/المؤجر  النيل شارع من 211 شارع 131 رقم عقار:  بجهة ، غذائية مواد

 تموين عن 71017 برقم 20200219 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العارف عابدين عزت محمد -  224

 علي محمد/ المؤجر 1 رقم محل بورتوفيق يمن شارع 7 رقم عقار:  بجهة ، سفن ومخلفات بحرية واشغال بحرية وتوريدات سفن

 موسي

 عن 71066 برقم 20200225 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس تادرس جرجس اميل بوال -  225

 محمد حسين محسن/المؤجر التحرير شارع 17 رقم بالعقار محل:  بجهة ، فضيات

 ستائر عن 71065 برقم 20200224 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد محمد السعيد احمد -  226

 فوزى محمد نبويه/ المؤجر ثروت عبدالخالق شارع 28 رقم عقار محل:  بجهة ، اقمشه و

 عن 71070 برقم 20200225 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعزيز فاروق مصطفى -  227

 عبدهللا محمد هشام/ المؤجر الغربى تقسيم المرجان برج النيل شارع 100 قطعه:  بجهة ، وحلويات تسالى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مالها ،رأس(   االنترنت دون) عمومية وتوريدات عامة مقاوالت  ،  شركة   وشريكه عابد صبحي محسن صبحي -  1

 شارع7:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية وتوريدات عامة مقاوالت عن ، 70916 برقم 20200205 فى ،قيدت 500000.000

 -الهاويس-انور محمد

 برقم 20200210 فى ،قيدت 6000.000   مالها ،رأس   قطاعي غذائية مواد  ،  شركة   محمد المنعم عبد يحيي ورثه -  2

 العبور حي عبدالعزيز بن عمر شارع 66:  بجهة ، قطاعي غذائية مواد عن ، 70949

 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس(   االنترنت دون) عمومية توريدات  ،  شركة   وشريكه عبدهللا طه محمد طارق -  3

 402 رقم شقة الرحمه برج النيل شارع:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية توريدات عن ، 70917 برقم 20200205

 ومصانع ورش ومستلزمات كهرميكانيكيه وانشاءات عمومية وتوريدات مقاوالت  ،  شركة   وشريكة حسن احمد حسن احمد -  4

   مالها ،رأس(  االنترنت دون)الحرائق انظمة ومستلزمات ومهمات صحى وشبكات بترولية وخدمات بالداخل عماله ونقل

 ومستلزمات كهرميكانيكيه وانشاءات عمومية وتوريدات مقاوالت عن ، 71011 برقم 20200219 فى ،قيدت 300000.000

:  بجهة ،( االنترنت دون)الحرائق انظمة ومستلزمات ومهمات صحى وشبكات بترولية وخدمات بالداخل عماله ونقل ومصانع ورش

 القطار محطة بجوار جنيفة

 من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما) العمومي والتصدير جمركي تخليص  ،  شركة   وشريكه محمود شعبان محمد احمد -  5

 العمومي والتصدير جمركي تخليص عن ، 70954 برقم 20200211 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس(  6 المجموعة

 الدين صالح شارع البترول لتصنيع السويس ارض 2 السالم:  بجهة ،( 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعة عدا فيما)

 24 رقم االيوبي

(   االنترنت دون) بالداخل عمالة ونقل صيانة واعمال عمومية توريدات  ،  شركة   وشريكه عبدهللا العزيز عبد محمد احمد -  6

 بالداخل عمالة ونقل صيانة واعمال عمومية توريدات عن ، 71042 برقم 20200223 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس

 الشرقية المعصرة من القلزم تل شارع 11:  بجهة ،(  ترنتاالن دون)



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس(   االنترنت دون) عمومية وتوريدات مقاوالت  ،  شركة   وشركاه محمد احمد شركة -  7

 مصر بنك خلف 2 السالم دريم مول:  بجهة ،(  االنترنت دون) عمومية وتوريدات مقاوالت عن ، 71034 برقم 20200220

 محمد الحميد عبد حمدي/المؤجر 19 رقم محل علوي االول الدور

 برقم 20200220 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   عمومية مقاوالت  ،  شركة   وشركاه عبدالمالك نجيب شنوده -  8

 بورتوفيق الدرس حوض 72  رقم قطعة:  بجهة ، عمومية مقاوالت عن ، 71032

 20200205 فى ،قيدت 3500.000   مالها ،رأس   بالداخل ورحالت سفر  ،  شركة   السعدني محمد شكري محمود ورثه -  9

 بورسعيد شارع الجزيرة شباب مركز 6 رقم محل:  بجهة ، بالداخل ورحالت سفر عن ، 70913 برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20200202 تاريخ وفى ،   67438:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مبارك عبدالباسط عبدهللا احمد   - 1

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل

 تم   20200202 تاريخ وفى ،   62134:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم مصطفى االسالم صفوت محمد   - 2

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   37886:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود حسن الفتاح عبد رحاب   - 3

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   56483:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن مصطفى صالح مجدى   - 4

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   62523:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شلبى محمود حنفى على ساره   - 5

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   45060:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالظاهر مغربي علي عمرو   - 6

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   61287:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد سعيد محمد   - 7

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   20409:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل محمد محمود محمد   - 8

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   56859:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا جاب سليم احمد شعبان محمد   - 9

 التجارة العتزاله شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   58515:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعد احمد عبدالعال احمد   - 10

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20200203 تاريخ وفى ،   35566:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالحسن عبدالموجود محمد   - 11

 للوفاه شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   49048:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين محمد شكرى محمود   - 12

 للوفاة شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   66544:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى يس عبدالغنى محمود   - 13

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   66136:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البنا حسن حافظ حسين حافظ   - 14

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200204 تاريخ وفى ،   49048:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين محمد شكري محمود   - 15

 للوفاة شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200205 تاريخ وفى ،   27336:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان حسن عبدالقادر صابر   - 16

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200205 تاريخ وفى ،   67657:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غريب احمد سيد غريب حسن   - 17

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 الغاء  السجل شطب/محو تم   20200205 تاريخ وفى ،   42261:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موريس نزيه مايكل   - 18

 اخر رئيسى

  السجل شطب/محو تم   20200205 تاريخ وفى ،   50855:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد محمد جميل السيد   - 19

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20200205 تاريخ وفى ،   61518:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبداللطيف بكرى سيد محمود   - 20

 اخر رئيسى الغاء  السجل

 شطب/محو تم   20200205 تاريخ وفى ،   61513:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض محمد يوسف محمود   - 21

 التجاره العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200209 تاريخ وفى ،   61949:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على توفيق سيد حسن   - 22

 نهائيا التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20200210 تاريخ وفى ،   48089:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  راضي محمد علي عبدالعليم   - 23

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200210 تاريخ وفى ،   51597:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قالده حكيم جابر فوزى   - 24

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20200210 تاريخ وفى ،   56867:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحيم محمد محمد ايمن   - 25

 اخر رئيسى الغاء  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200210 تاريخ وفى ،   59402:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل محمد عبدالمنعم يحى   - 26

 للوفاه شطب

 شطب/محو تم   20200210 تاريخ وفى ،   52891:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على عوض عبدالرحمن فرج   - 27

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   46378:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوشوشه حافظ فؤاد حافظ   - 28

 اخر رئيسى الغاء

 شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   62290:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم عبدالعال ابوالمجد جمال   - 29

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   49030:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعيد حسين ذكي عبدالنور   - 30

 نهائيا التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   56735:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بطرس نادر فكرى بوال   - 31

 نهائيا التجارة العتزاله شطب

 تم   20200211 تاريخ وفى ،   65061:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشوربجى محمد الغريب السيد محمد   - 32

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  لالسج شطب/محو

 تم   20200211 تاريخ وفى ،   68796:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان رأفت شروق الدكتوره صيدليه   - 33

 التجارة العتزالها شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   57055:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بشاى شنوده موسى زاهر   - 34

 للوفاة شطب

 شطب/محو تم   20200212 تاريخ وفى ،   65124:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالقادر وهبه عصام نبيل   - 35

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 تم   20200212 تاريخ وفى ،   68444:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن محمد ربه عبد يوسف ابراهيم   - 36

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200212 تاريخ وفى ،   64262:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان السيد محمد سيد   - 37

 نهائيا التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20200212 تاريخ وفى ،   70340:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد علي العزيز عبد جهاد   - 38

 نهائيا التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200212 تاريخ وفى ،   56895:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالقادر نورالدين احمد راندا   - 39

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200213 تاريخ وفى ،   56751:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود على عاشور محمد حسانى   - 40

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200213 تاريخ وفى ،   62905:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدسوقى محمد حامد محمد   - 41

 نهائيا التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20200216 تاريخ وفى ،   44352:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد محمد احمد عبدالحميد   - 42

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 تم   20200216 تاريخ وفى ،   69311:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى احمد القاسم ابو الرحمن عبد   - 43

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200216 تاريخ وفى ،   32620:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد محمد صبرى محمد   - 44

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20200216 تاريخ وفى ،   44873:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سنوسي عبدهللا جابر   - 45

 نهائيا التجارة العتزاله شطب



 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

 شطب  السجل شطب/محو تم   20200216 تاريخ وفى ،   70530:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على سيد سيد احمد   - 46

 نهائيا التجارة العتزاله

  السجل شطب/محو تم   20200217 تاريخ وفى ،   52371:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عباس محمد فوزى محمد   - 47

 التجارة العتزاله شطب

 تم   20200217 تاريخ وفى ،   67865:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الجديده مرزوق هدى/ الدكتوره صيدليه   - 48

 عنه لالستغناء شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20200217 تاريخ وفى ،   61561:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنا ارمانيوس كمال ساره   - 49

 التجاره العتزالها نهائيا شطب

 شطب/محو تم   20200217 تاريخ وفى ،   67865:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرزوق هدى/ الدكتوره صيدليه   - 50

 التجارة العتزالها شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200217 تاريخ وفى ،   70678:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حماده زياده عباس دعاء   - 51

 التجارة العتزالها شطب

   السجل شطب/محو تم   20200218 تاريخ وفى ،   60201:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمدين محمد وجيه محمد   - 52

  السجل شطب/محو تم   20200218 تاريخ وفى ،   39739:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولي منصور نور محمد   - 53

 للوفاة شطب

 شطب/محو تم   20200218 تاريخ وفى ،   41768:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دسوقى ابراهيم سمير ابراهيم   - 54

 اخر رئيسى الغاء  السجل

 شطب/محو تم   20200218 تاريخ وفى ،   42371:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خضرى عبدالفتاح صابر محمد   - 55

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200218 تاريخ وفى ،   69689:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خلف على حسين محمد غفران   - 56

 التجارة العتزالها شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200218 تاريخ وفى ،   69530:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم فهمى احمد ساميه   - 57

 نهائيا التجارة العتزالها شطب

 شطب/محو تم   20200219 تاريخ وفى ،   35676:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  والرحالت للسفر نصر محمود   - 58

 اخر رئيسى الغاء  السجل

 تم   20200219 تاريخ وفى ،   58010:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عمرو بسيونى اسماعيل متولى اسماعيل   - 59

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20200220 تاريخ وفى ،   62155:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جيد جورجيوس فكرى وليد   - 60

 التجاره العتزاله نهائيا شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200220 تاريخ وفى ،   66485:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد ابراهيم محمد احمد   - 61

 التجارة العتزاله شطب

  السجل شطب/محو تم   20200220 تاريخ وفى ،   66485:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد ابراهيم محمد احمد   - 62

 عنه لالستغناء شطب

  السجل شطب/محو تم   20200220 تاريخ وفى ،   68605:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي سليمان حامد سمر   - 63

 التجارة العتزالها شطب



 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

  السجل شطب/محو تم   20200220 تاريخ وفى ،   54812:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  داود حمزه محمد محمود   - 64

 التجاره العتزاله نهائيا شطب

  السجل شطب/محو تم   20200223 تاريخ وفى ،   59168:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي محمد عبدالنبى هبه   - 65

 التجاره العتزالها نهائيا شطب

  السجل شطب/محو تم   20200223 تاريخ وفى ،   40104:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رضوان اسماعيل جمال   - 66

 التجاره العتزاله نهايا شطب

  السجل شطب/محو تم   20200223 تاريخ وفى ،   59079:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد علي احمد سحر   - 67

 التجارة العتزالها شطب

 شطب/محو تم   20200223 تاريخ وفى ،   63041:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى عبدالحفيظ على محمد   - 68

 نهائيا التجارة العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200223 تاريخ وفى ،   63058:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد حماده مصطفي القادر عبد   - 69

 اخر رئيسى الغاء  السجل

 شطب/محو تم   20200224 تاريخ وفى ،   67508:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعليم عبدالنعيم خلف محمد   - 70

 التجارة العتزاله شطب  السجل

 تم   20200224 تاريخ وفى ،   65322:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سرور حسن عبدالخالق محمد سماح   - 71

 نهائيا التجارة العتزالها شطب  السجل شطب/محو

 تم   20200225 تاريخ وفى ،   59015:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرحمن علي موسى عبدالرحمن   - 72

 التجارة العتزاله شطب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20200225 تاريخ وفى ،   43384:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جورجي عزيز سمير مدحت   - 73

 اخر رئيسى الغاء  السجل

 شطب/محو تم   20200226 تاريخ وفى ،   65653:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عبدالاله محمد عمر   - 74

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200226 تاريخ وفى ،   47771:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد ابوالوفا عبدالحميد ابوالوفا   - 75

   السجل

  السجل شطب/محو تم   20200226 تاريخ وفى ،   64717:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصر بولس كميل كريستينا   - 76

 التجارة العتزلها شطب

 شطب/محو تم   20200226 تاريخ وفى ،   50474:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرازق زكى محمد زكى   - 77

 للوفاه شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200226 تاريخ وفى ،   47771:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد ابوالوفا عبدالحميد ابوالوفا   - 78

   السجل

 شطب/محو تم   20200226 تاريخ وفى ،   59510:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابوالعال سليمان ابوالمجد ايمان   - 79

 التجارة العتزالها شطب  السجل

 شطب/محو تم   20200226 تاريخ وفى ،   67113:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدهللا عبدالكريم رجب   - 80

   السجل

 شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   47327:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن مصطفي حامد هللا عوض   - 81

 التجارة العتزاله شطب  السجل



 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

   السجل شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   65207:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عامر محمد غريب وائل   - 82

  السجل شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   41893:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسونه احمد عبده محمد   - 83

 التجارة العتزاله شطب

 شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   59791:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدر محمد الغنى عبد محمد عادل   - 84

 التجارة العتزاله شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   65736:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد حميد على مديحه   - 85

 نهائيا التجارة العتزالها شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  59907 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم محمود محمد محمود -  1

  جنيه  60000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  54249 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدهللا على غريب -  2

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200203 ، تاريخ وفي  55883 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للنقل الجهينى كريم -  3

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم  20200203 ، تاريخ وفي  55883 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  والنقل الجمركى للتخليص الجهينى كريم -  4

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

 تم  20200203 ، تاريخ وفي  55883 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجمركي والتخليص العموميه للمقاوالت الجهيني كريم -  5

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

,  المال رأس تعديل تم  20200203 ، تاريخ وفي  62713 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزهرى خضيرى عبدالشكور سالم -  6

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200203 ، تاريخ وفي  67094 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بولس لبيب عبدالقدوس بسام -  7

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200203 ، تاريخ وفي  70471 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حامد محمد احمد ابراهيم -  8

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  25269 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  وهيب محمد سامية -  9

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  53909 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قزمان عازر انيس زكريا -  10

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  67334 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  موسى ابراهيم بيومى محمد -  11

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  69887 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غانم على عبدالعزيز احمد -  12

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس عديلت تم  20200204 ، تاريخ وفي  70290 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على حسن حافظ جمعه مصطفي -  13

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

,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  53992 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عطيه ابراهيم عصام -  14

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

 المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  70890 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعطي عبد دعاء/الدكتورة صيدلية -  15

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

,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  64667 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالرحيم عبدالنظير محمد داليا -  16

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

,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  69344 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى الرحيم عبد احمد محمد -  17

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

,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  54381 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منصور محفوظ عدلى زكريا -  18

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

,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  61518 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبداللطيف بكرى سيد محمود -  19

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  15530 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شكرى  سعيد مجدى -  20

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200206 ، تاريخ وفي  65082 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد رضوان عبدالرحمن احمد -  21

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

,  المال رأس تعديل تم  20200206 ، تاريخ وفي  58286 قمبر قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعال عبدالوهاب عيد مروه -  22

  جنيه  700000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200209 ، تاريخ وفي  61734 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالفتوح محمد هانى -  23

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200209 ، تاريخ وفي  61734 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالفتوح محمد هانى -  24

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200209 ، تاريخ وفي  45539 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالوهاب محمود ممدوح خالد -  25

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

,  المال رأس تعديل تم  20200210 ، تاريخ وفي  67029 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسرائيل صدقى سمير مسعد -  26

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200210 ، تاريخ وفي  62007 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسبتان احمد محمد احمد -  27

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200210 ، تاريخ وفي  35911 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بكر الدين عز عوض جمال -  28

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200210 ، تاريخ وفي  62764 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد سعيد عزيز منال -  29

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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,  المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  13461 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرعى محمود احمد يحيى -  30

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  60316 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسين محمد محمود خالد -  31

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  60663 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سيدهم يوسف صموئيل سامى -  32

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

,  المال رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  56062 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى احمد يحى محمد ايمن -  33

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

,  المال رأس تعديل تم  20200212 ، تاريخ وفي  61788 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جاد عبدالمبدى محمد سلمى -  34

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

,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  70651 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد السيد سالمه حسن جوده -  35

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  65760 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  أحمد محمد حشمت شحات -  36

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  8046 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد مصطفي احمد محمود -  37

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  52798 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرزوق حسن مرزوق محمد -  38

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

,  المال رأس تعديل تم  20200213 ، تاريخ وفي  55691 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى احمد محمود مصطفى -  39

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

,  المال رأس تعديل تم  20200216 ، تاريخ وفي  70782 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العظيم عبد المنعم عبد احمد عال -  40

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

 رأس تعديل تم  20200216 ، تاريخ وفي  69827 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الدين كمال عبدالحميد حسين مصطفي -  41

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  70823 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قرشم حسين عبدهللا هناء -  42

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  70960 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحليم محمود احمد نهاد -  43

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  70344 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعدهللا عطا عزت تريزة -  44

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  70911 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رضوان محمد علي محمد عبدالرحمن -  45

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  66245 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد احمد عدلى السيد -  46

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  الالم رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  40014 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشهيد عبد نبيه منير بهاء -  47

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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,  المال رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  62079 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السطوحى مؤسسة -  48

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  66610 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان اسماعيل مدبولى ناهد -  49

  جنيه  80000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  69752 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  توفيق محمد سمير سعودى -  50

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  67185 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بشاى ابراهيم رضا ريمون -  51

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  35676 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفي سليمان ابوالنصر محمود -  52

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  35676 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابوالنصر  محمود كافيه -  53

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  69417 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قرياقوس تيني عاطف ماركو -  54

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

,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  35676 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرحالت و للسفر نصر محمود -  55

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  35676 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للفراشه نصر محمود -  56

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  35676 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى سليمان ابوالنصر محمود -  57

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  70331 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يونس محمد دومين محمد -  58

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200219 ، تاريخ وفي  66942 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه رزق فوزى ماريام -  59

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  70788 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد سليمان احمد محمد -  60

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  62750 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امام حسن عبدالمجيد السيد -  61

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  67556 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البلبوشى عثمان امين محمد احمد -  62

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

,  المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  63058 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد حماده مصطفى عبدالقادر -  63

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

 رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  69852 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سنتر العجمى -احمد عجمى فتحى وليد -  64

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

 المال رأس تعديل تم  20200224 ، تاريخ وفي  70094 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانى سعد محمد الدكتور صيدلية -  65

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  70875 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عزام احمد الدمرداش محمد فاطمه -  66

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

,  المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  54293 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن ابراهيم صبحى محمد -  67

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  64140 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين الشربينى محمود -  68

  جنيه  4800000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  49343 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود عبدالهادى غريب عوض -  69

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  71059 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  معتوق توفيق فكرى اسحق -  70

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  69830 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده محمد محمود مصطفي -  71

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

,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  60793 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم حسين حمدى اسماء -  72

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

,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  70398 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حسن محمود عبدالمنعم -  73

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  64393 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بخيت على بخيت احمد -  74

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  70398 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حسن محمود المنعم عبد -  75

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200226 ، تاريخ وفي  67879 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على بدر على مصطفى -  76

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200227 ، تاريخ وفي  40694 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جابر جرجس ثابت اسامه -  77

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200227 ، تاريخ وفي  68560 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض وهبه سمير باسم -  78

 جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير


