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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   21101114 تاريخ وفى ،   5712:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اللطيف عبد امين عاطف محمد   - 2

 دائم 15215 برقم قيدت وشركاه عاطف محمد شريف باسم بسيطه توصيه شركه الورثه وكون تعالى هللا رحمه الى التاجر وفاه

 مطروح



 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

  السجل شطب/محو تم   21101111 تاريخ وفى ،   2470:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعالم محمد موسي نواره   - 3

 نهائيا   التجارة ترك المحو سبب

  السجل شطب/محو تم   21101121 تاريخ وفى ،   2201:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المالك عبد يعقوب الناصر عبد   - 4

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   21101123 تاريخ وفى ،   5403:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلطان عبد العال عبد مبروك   - 7

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   21101123 تاريخ وفى ،   11272:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مواح مجيد رمضان عزالدين   - 1

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   21101125 تاريخ وفى ،   2255:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفالطي محمد جمعه سعد   - 5

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   21101125 تاريخ وفى ،   2255:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفالطي محمد جمعه سعد   - 2

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   21101120 تاريخ وفى ،   11151:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبريل على مجدى محمد   - 0

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   21101131 تاريخ وفى ،   11727:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان محمد عبدالرحمن وجدى   - 11

 التاجر وفاه المحو سبب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101111 ، تاريخ وفي  11755 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شكري فخري جمال سامح -  1

  جنيه  11111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101112 ، تاريخ وفي  17711 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على عبدهللا عبدالتواب احمد -  2

  جنيه  711110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101112 ، تاريخ وفي  14104 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطا مصطفى الدين صالح ميسم -  3

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  21101110 ، تاريخ وفي  1111 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جندي يحيى امير -  4

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 تم  21101110 ، تاريخ وفي  17112 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر"  مرضى حسين عطيه ناصر" للمقاتوالت العمدة ناصر -  7

  جنيه  711110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101110 ، تاريخ وفي  17112 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرضى حسين عطيه نصر -  1

  جنيه  711110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101113 ، تاريخ وفي  11711 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عمر حسن نادر -  5

  جنيه  7111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101113 ، تاريخ وفي  11711 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عمر حسن نادر -  2

  جنيه  7111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

  21101113 ، تاريخ وفي  11711 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  حسن عمر حسن نادر)العقارى واالستثمار للتسويق الملتقى -  0

  جنيه  7111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101113 ، تاريخ وفي  11457 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شعيب كريم حسين محمد -  11

  جنيه  7111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101113 ، تاريخ وفي  12110 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى محمود غريب احمد -  11

  جنيه  711110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101114 ، تاريخ وفي  17127 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالباسط عبده سعيد صفاء -  12

  جنيه  7111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101121 ، تاريخ وفي  12114 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ميخائيل مسعود دانيال سميرة -  13

  جنيه  711110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101122 ، تاريخ وفي  5721 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحلوانى السيد احمد كمال -  14

  جنيه  711110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101123 ، تاريخ وفي  11213 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد عبدالفتاح محمد عمادالدين -  17

  جنيه  7111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21101125 ، تاريخ وفي  17147 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السالم عبد مصطفى السالم عبد -  11

  جنيه  711110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101122 ، تاريخ وفي  11417 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سعد على عبدالعزيز حامد -  15

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101120 ، تاريخ وفي  15244 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  روحه شيخ حافظ اسماعيل محمد -  12

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21101120 ، تاريخ وفي  12004 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعزيز محمد عبدالرحيم ناصر -  10

  جنيه  7111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101120 ، تاريخ وفي  13125 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بشاى محروس آيوب رامى -  21

  جنيه  711110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 13521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث حوسين وصفى إدريس -  1

 14 برقم اودع حوسين وصفى سامح/  ملك الكورنيش شارع كائن عموميه مقاوالت بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 2110/11/11 بتاريخ 13521 تابع وقيد



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 13521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث حوسين وصفى ادريس -  2

 حوسين وصفى سامح/  ملك السادات مدرسه بجوار الكورنيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 13521    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث حوسين وصفى ادريس -  3

 حوسين وصفى سامح/  ملك الكورنيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15151    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيوه عبدالرسول على حمدى -  4

 غنيوه عبدالرسول على/ ملك الزهراء فاطمة مسجد بجوار العجارمة عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15157    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوبكى على عبدالكريم فوزى -  7

 صالح عبدالرسول الدين صافى/ ملك البريد بجوار القصر ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15153    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب خميس محمد رضا -  1

 الشرطة ضباط تأمين صندوق/ ملك الشمالى الساحل اللوتس قرية علوى 2 رقم محل الحمام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15154    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالعال محمد نعناعه -  5

 بملكها الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 15152    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرامونى القصبى منير محمد -  2

 بدر حسن محمود حاتم/ ملك للبنات الفنية الثانوية أمام 5 الكيلو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 15121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن السيد محمد دعاء -  0

 اسماعيل ابراهيم اسماعيل/ ملك فرج العمدة شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 15150    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى ابراهيم رمضان عبدالفتاح عمرو -  11

 جوده عيسى حمدى/ ملك الدينى المعهد امام الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 15121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سالم عبدالهادى عزيزه -  11

 عبدهللا نصر عبدالرحمن عالء/ ملك السلخانة بجوار السنترال شارع العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 15155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح سعد عبدالكريم خليفه -  12

 صالح سعد عبدالكريم باسط/ ملك المياة غراب بجوار السادات عزبة شارع ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 11107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" رضوان هاشم محمد عبدالستار" العقارى للتسويق الرضوان -  13

  منصور سعد مصطفى/ ملك الدينى المعهد امام الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101112

,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان هاشم محمد الستار عبد -  14

  منصور سعد مصطفى/ ملك الدينى المعهد امام الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" عبدالعليم صالح يوسف مصطفى" الطرق ورصف المحاجر واعمال للمقاوالت التهامى -  17

 يوسف محمود/ ملك جالل زاهر شارع التهامى برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 15122

 عبدالعليم صالح

 تاريخ وفي 15123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" رحومه سعد مجدى مروان" الذهبيه والمشغوالت للمجوهرات السعد -  11

 حميده رحومه سعد مجدى/ ملك المدينة مجلس بجوار الفتح مسجد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113

 تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمياطى على محمد عبدالغنى محمد رضا -  15

  عبدالغنى محمد محمد/ ملك صابر مزرعه شارع الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عوض محمد محمد -  12

 خبير عبدالعزيز/ ملك القسم شارع الحمام ،:   الـتأشير



 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

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي ابراهيم مغاوري محمد -  10

  على ابراهيم سعيد محمد/ ملك الجديده العمارات خلف 4ك ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار رمضان عبدالقادر محب -  21

 الفار رمضان عبدالقادر محمد/ ملك المطافى امام السلوم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر محمد مامون احمد -  21

  حسين عيسى محمود هانى/ ملك البرقان شارع صابر الشيخ عزبة الحمام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ رشاد مجدى وليد -  22

 عبدالحافظ رشاد مجدى/ ملك 17 شضارع آخر الموقف خلف 2 الكيلو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى محمد امين حسن محمد -  23

 مرسى محمد امين حسن حسام/ ملك االنبياء ابو مسجد بجوار السالم عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 15104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد خليل حسام -  24

  رسالن عبدالواحد ابراهيم/ ملك البرقان ارعش السالم قرية الحمام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 15102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمكارم بيومى حامد صبحى -  27

 خالف محمد قبيصى مرعى/ ملك فرج العمدة شارع 3 الكيلو ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 15101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" الجبالى محمد شعبان عبدهللا" والمعدنية الغازية للمشروبات الجبالى -  21

  دسوقى محمد شعبان/ ملك الروم علم شارع الدينى المعهد خلف ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101112

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 15107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد عبدالمنعم يوسف -  25

  محمود محمد عبدالمنعم سيد/ ملك الكهرباء شركه بجوار العجارمه عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 14011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب مطرى سنوسى صالح -  22

 هللا جاب مطرى سنوسى/ ملك دهمان نجع الحمام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 15100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين خليفة السيد محمد -  20

  محمود محمد زكى بهاء/ ملك االسكندرية بنك عمارات غرب ،:   الـتأشير

 وفي 15105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" سلطان محمد عوض ابراهيم" السباحة حمامات لصيانة ابوسلطان مكتب -  31

 سلطان محمد مراجع فتحى/ ملك الرئيسي المدخل الضبعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 15103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد عباس فتحى فرحات -  31

 عيسى صالح عوض/ ملك زهير برج الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم أحمد شعبان أحمد -  32

 ملكه السكر بنجر 25 قريه 233 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد عاطف اميره -  33

  سيد عيد سيد مى/ ملك الجديد ليبا سوق بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه عبدالعاطى بدر عثمان -  34

  رحومه عبدالعاطى بدر/ ملك الرئيسى الشارع النجيله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه رمزى رضا هاجر -  37

  رمزى رضا اسالم/ ملك مطروح فرج العمده شارع 3ك ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 5212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان صالح عثمان -  31

  صالح عثمان صالح/ ملك رحيم سيدى شارع سيوه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 5212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان صالح عثمان -  35

-1 بتاريخ 212 برقم اودع السوق ميدان سيوه بالعنوان كائن وتوريداتها عموميه مقاوالت مكتب بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

  دائم 5212 برقم وقيد 11-1000

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد على رحومه عبدالكريم -  32

  عياد على رحومه عبدالكريم جبريل/ ملك العلمين شارع عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 5212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان صالح عثمان -  30

 بتاريخ 51 برقم أودع رحيم سيدى شارع سيوه/ بالعنوان كائن داتهاوتوري عمومية مقاوالت مكتب/ بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح

 تابع 5212 وقيد 2110/1/11

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 12002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا حميدة فرج خالد -  41

 برقم أودع التالل قرية امام الضبعة/ بالعنوان كائن كريمه واحجار ومصوغات فضة/ بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 12002 برقم وقيد 2110/1/13 بتاريخ 20

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 15217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرزه محمد محروس عبدالفتاح -  41

 معفن محمود ميمون/ ملك االمل حى برانى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 12002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا حميدة فرج خالد -  42

 بتاريخ 1115 برقم أودع المغرب سوق مول المطار شارع/ بالعنوان كائن تصدير و استيراد/ بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 دائم12002 برقم وقيد 2112/0/31

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 12002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا حميدة فرج خالد -  43

 حسين سعد محمد/ ملك التالل قرية امام الضبعة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 15211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريدان عبدالرواف عبدالغنى عبدالرواف -  44

  السعوديه الشركه خلف االذاعه منطقه ،:   الـتأشير وصف, 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 15214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وحيده حمد احمد حمد -  47

 خميس حومهر غانم/ ملك السنينى مفروشات اعلى الروم علم شارع من متفرع ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 11711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عمر حسن نادر -  41

 ملكه ليبيا سوق امام العربى المغربى السوق 217 رقم محل ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 11711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عمر حسن نادر -  45

 ملكه ليبيا سوق امام العربى المغربى السوق 217 رقم محل ،

 تاريخ وفي 11711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حسن عمر حسن نادر)العقارى واالستثمار للتسويق الملتقى -  42

 ملكه ليبيا سوق امام العربى المغربى السوق 217 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113

,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 15212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبعج عبدالهادى عبدالعزيز يحى -  40

  حمد خليفه محمد عبدهللا/ ملك الرئيسى النجيله شارع النجيله ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 17127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباسط عبده سعيد صفاء -  71

 يوسف قاسى ابراهيم عيد/ ملك قفه ابو برج جالل زاهر شارع مع التحرير شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 15211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا ضيف حميده هللا ضيف محمد -  71

  سلومه محمد سلومه/ ملك جلول اوالد قريه الرئيسى الشارع النجيله ،:   الـتأشير وصف



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 15210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر مفتاح سليم فارس -  72

  ابراهيم حميده نصيب على/ ملك الدوله امن شارع من متفرع سات النايل شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101117 تاريخ وفي 15214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم صافى طريف سيد -  73

  ابراهيم يادم محمد راغب/ ملك باتا عمارات 21 رقم عماره الغربيه العزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101117 تاريخ وفي 15212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى فؤاد حمدم عماد -  74

  فؤاد محمد احمد/ ملك ابوسيف عماره اسكندريه شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101117 تاريخ وفي 15211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمسيح جرجس أديب ازيز 1د -  77

 نجيب كمال كرم/  ملك(  2، 1)  ارقام محلين الحمد برج القديم المينا شارع مع الثانويه المدرسه شارع تقاطع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101117 تاريخ وفي 15213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان عبدالرسول محمد -  71

 محمود خواص على عالء/ ملك 15 رقم شقه االوقاف عمارات ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل حمد موسى مرضى -  75

  سلومه محمد سلومه/ ملك جلول اوالد قريه النجيله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 15215    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد السيد حسن محمود -  72

  قاسم نافع سعد/ ملك 5 رقم محل نافع برج الثانويه المدرسه شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم باسم -  70

 وقيد 401 برقم اودع بالرحاب التجارى بالسوق 370/  372 رقم محل الجديده القاهره كائن ماركت سوبر بنشاط تابع فرع افتتاح ،

 24273برقم

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" بشير ميالد نديم باسم" ماركت باسم -  11

 بالرحاب التجارى بالسوق 370/  372 رقم محل الجديده القاهره كائن ماركت سوبر بنشاط تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 24273برقم وقيد 401 برقم اودع

,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 15221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشولحى سمحان حامد عاشور فتحى -  11

  حامد عاشور عبدالباسط/ ملك مرعى اوالد عزبه الشولحى شارع ،:   ـتأشيرال وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 15210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج سليمان على مهدى -  12

  فرج سليمان على مساعد/ ملك سمال ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 15221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" ابوالخير طلبه بحيرى محرم رضا" الكهربائيه االدوات لتوريد الرضا -  13

 عبدالجواد/ ملك 34 رقم شقه كريم عثمان برج 22 رقم عقار الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101115

  عبدالكريم عثمان سعد

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 7501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث حويسين وصفي زايد -  14

 عبدهللا فؤاد عبدهللا/ ملك عبدالناصر جمال شارع السلوم بالعنوان كائن تصدير مكتب بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

   دائم 7501 برقم وقيد 2110/1/15 بتاريخ 133 برقم اودع

,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 15223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد اسماعيل الدين حسام -  17

  اسماعيل محمد طلعت/ ملك 3ك فرج العمده شارع ،:   الـتأشير وصف

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 7701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميالد نديم ماجد -  11

 اودع 3 مينا شاغلين/  ملك االجتماعى بالنادى 3 مينا قريه االسكندريه طريق 5107 ك كائن ماركت سوبر بنشاط فرعى محل افتتاح

 منتجع كائن تابع فرع وافتتاح 11 سيناء جنوب الهولنديه القريه سدر راس كائن فرع وافتتاح 11 تابع وقيد 142 رقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 7501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث حوسين وصفى زايد -  15

  عبدهللا فؤاد عبدهللا/ ملك عبدالناصر جمال شارع السلوم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 7501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث حوسين وصفى زايد -  12

 الجمرك دائره بجوار الهضبه اعلى السلوم ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 7701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم ماجد -  10

 2123 رقم السياحيه ماربيال قريه ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 7701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم ماجد -  51

  3 مينا شاغلين اتحاد/  ملك االجتماعى بالنادى 3 مينا قريه مطروح اسكندريه طريق 5107 ك ،

,  العنوان تعديل تم 21101115 تاريخ وفي 15222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الساهى سليمان السيد سليمان محمد -  51

 سنوسى عبدالسالم ابراهيم/ ملك معاذ بن سعد مسجد بجوار النور مركز شارع برانى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 15225    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى بطرس ثابا شنوده -  52

 الدباح احمد محمود احمد/ ملك الدوله امن شارع الحمام ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 14233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرقص ينى حليم نبيل -  53

 هللا وهب حبيب جمال يوسف/ ملك 4 رقم محل ريم فندق اسفل الكورنيش شارع ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 13542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إسماعيل عبدالنبى محمد عبدهللا -  54

/ ملك مبرى صالح برج بدروم االسمر عبدالسالم شارع بالعنوان كائن طبيه مستلزمات لبيع مخزن بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع13542 برقم وقيد 2110/1/21 وبتاريخ 142 برقم اودع كريم عبدالغفار عبدالجواد

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 15231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سدره عطاهللا نبيل اكرم -  57

  ابراهيم محمود محمد صفوت/ ملك االهلى البنك بجوار الجالء شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 15220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد عبدالوهاب ديانا -  51

  مطاوع مسعد دولت/ ملك 7 رقم محل فرعاص برج اعلى االسكندريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 15222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم موسى عبدالرواف عيد -  55

 ميكائيل عبدهللا فرج/ ملك الحديد السكه شارع العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 15234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نصر نظير الراهب عماد -  52

 سيدهم ابراهيم عايده/ ملك الراشدين الخلفاء شارع الروم علم شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 14213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي محمد يوسف عبدالرحمن -  50

  ملكه الموالك شارع الشرقيه العزبه الحمام ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 15224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على عبده على عبدالحميد -  21

 موسى محمد محمد احمد/  ملك الرويسات 111 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 15224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على عبده على عبدالحميد -  21

 عبداللطيف احمد سعد/  ملك بشال ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 15233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى الدسوقى سليمان محمد -  22

 قاسم عبدالفتاح فرج/  ملك المناره برج القاضى شارع مع جالل زاهر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 15227    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حامد بكر ابو احمد -  23

 محمود حسن ابراهيم ملك العوامه زوايه الضبعه ،:   رالـتأشي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 15232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشريف احمد الحسين -  24

  صالح عبدهللا حسن/ ملك المدرسه تابه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 13542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم اسماعيل عبدالنبى محمد عبدهللا -  27

  كريم عبدالغفار عبدالجواد/ ملك مبرى صالح برج بدروم االسمر عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 13542    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم اسماعيل عبدالنبى محمد عبدهللا -  21

  سليمان عياد موسى/ ملك 1 رقم عقار االسكندريه شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 15231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابورمضان فرج رمضان عصام -  25

 فرج رمضان رمضان/ ملك العوام طرام ابو ابراهيم العمده شارع 10 ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 14233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرقص ينى حليم نبيل -  22

 بتاريخ 175 برقم أودع 4 رقم محل ريم فندق اسفل الكورنيش شارع/ بالعنوان كائن كافيتريا/ النشاط بنفس فرع إفتتاح ،

  تابع 14233 برقم وقيد 2110/1/21

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 15221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عمر البدوى محمد شمالن -  20

 عمر البدوى محمد لقمان/ ملك الدينى المعهد بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 15237    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبون عثمان ادريس بن عمر نعمه -  01

 احمد يوسف احمد/ ملك السالم حى ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 11312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر مفتاح سعيد هانى -  01

 حسين محمد محمد/  ملك بنات االعداديه مدرسه امام جالل زاهر شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 15231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبع عبدالمولى عبدالحميد على -  02

  السبع عبدالمولى عبدالحميد/ ملك صابر الشيخ عزبه ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 15230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" يونس عكوش عبدالمنعم عبدالباسط" العمومية للمقاوالت المالكى -  03

 عبدالمولى/ ملك الخليل مسجد بجوار عبدهللا شارع البحرية العزبة الحمام ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101122

 عكوش عبدالمنعم

 العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 15232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك يعقوب الدين محى الدين سعد -  04

  يعقوب الدين محى احمد/ ملك الصحيه الوحده بجوار القصر ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 11710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ناصف مير عبدهللا -  07

 على ناصف مير عاشور/  ملك الصحى الصرف طريق 2 ك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 11710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ناصف مير عبدهللا -  01

 جادهللا هارون فتحى فوزيه/  ملك الطالئع نادى امام مالك االمام شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 13324    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية احمد عطية نجاح -  05

  عبدهللا احمد ابراهيم/ ملك المالكى ماركت سوبر امام الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 15242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" مازك عاشور خالد فوزيه" الغذائيه المواد لتوزيع العبيدى -  02

/ ملك االندلسيه خلف الروم علم شارع من متفرع ابوبكر المرحوم شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101123

 مجيد رمضان صالح

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 11710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ناصف مير عبدهللا -  00

 121 برقم اودع الطالئع نادى امام مالك االمام شارع كائن وتوريداتها عموميه مقاوالت بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 11710 تابع وقيد 2110/11/23 بتاريخ



 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

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 15241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حامد احمد سعيد -  111

  محمد عبدالوهاب سهير/ ملك الصناعيه الثانويه المدرسه بجوار 2الكيلو ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101125 تاريخ وفي 15243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االطرش موسى حمد عبدالباسط -  111

  موسى حمد خيرهللا/ ملك الشعشاعى خلف الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 15242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمايه نجيب نبيل مينا -  112

  حنا حمايه نجيب نبيل/ ملك الثانويه المدرسه شارع 41 رقم عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 15247    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالقاسم اسماعيل محمد ابوالقاسم -  113

  عمر احمد عمر على/ ملك السالم شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 15244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روحه شيخ حافظ اسماعيل محمد -  114

  محمد صالح محمود/ ملك الصديق ابوبكر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 14011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد محمد احمد محمد -  117

 عبدالهادى متولى عباس ليلى/ ملك 11 رقم محل الريحان برج التحرير شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 14011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد محمد احمد محمد -  111

 2111/1/7 بتاريخ 23 برقم أودع الحامد برج الروم علم شارع/ بالعنوان كائن تجاريه توكالت/ بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 دائم 14011 برقم وقيد

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 15245    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عاطف احمد -  115

 قاسم عبدالعال رجب/  ملك عطيوه مسجد خلف عطيوه الشيخ عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 14011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد محمد احمد محمد -  112

 أودع 11 رقم محل الريحان برج التحرير شارع/ بالعنوان كائن واعالن دعايه طباعه/ بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 2110/1/22 بتاريخ 211 برقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 15241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى عمر محمد السيد -  110

  مصطفى ابراهيم مجدى/ ملك العمده برج العوام شارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 15240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمجد محمد عبدالمنعم الدين عالء محمد -  111

 الرطب احمد خليل محمد/ ملك الرطب محالت خلف المحطه شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 13125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاى محروس آيوب رامى -  111

  هاشم يونس على/  ملك الحسين فندق بجوار التحرير شارع مع المختار عمر شارع تقاطع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 15271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب نصر ادريس غيث -  112

  شعيب نصر ادريس عبدالمنعم/ ملك التحرير شارع عرفات برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 15272    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران محمد ماهر نادية -  113

  محمود على محمود جمال/ ملك االذاعه خلف 4 الكيلو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 15277    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الجمل جمال السيد -  114

  عبدالحليم فاروق احمد ايمن/ ملك ليبا سوق خلف شارع 2 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 15274    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم مبرى عبدالمجيد حذيفه -  117

  عبدالرحيم مبرى عبدالمجيد/ ملك الرئيسى شارع ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 15273    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم سليمان سبيته سليمان -  111

  عمر عوض فايز خيرهللا/ملك جروله الغاز مصنع امام ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 15271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشارف حمد سالم -  115

  سلومه محمد سلومه/ ملك المستشفى بجوار الرئيسى الشارع النجيله ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 15271    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان عبدالرحمن وجدى شرين -  112

 حامد محمد محمد القذافى/ ملك المصطفى مستشفى امام الثانوية المدرسه شارع ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 15275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعد احمد محمود هشام محمد -  110

  هللا وهب ضيف جمال يوسف/ ملك 1 رقم محل ريم فندق اسفل الكورنيش ش ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم21101111 تاريخ وفي 13521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث حوسين وصفى إدريس -  1

 راى اكس على حقائب وحمل جمركى وتخليص تصدير:  النشاط تعديل:  التأشير

 تاريخ وفي 11107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" رضوان هاشم محمد عبدالستار" العقارى للتسويق الرضوان -  2

 عقارى تسويق مكتب:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101112

 وصف,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 11107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان هاشم محمد الستار عبد -  3

 عقارى تسويق مكتب:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21101111 تاريخ وفي 13205   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا رمضان مصطفى أحمد -  4

 غذائيه مواد وتوزيع تجارية توكيالت/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 تم21101110 تاريخ وفي 17112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" مرضى حسين عطيه ناصر" للمقاتوالت العمدة ناصر -  7

 محاجر واعمال وتوريداتها عمومية مقاوالت/ النشاط ليصبح محاجر اعمال/ نشاط اضلفة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101110 تاريخ وفي 17112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرضى حسين عطيه نصر -  1

 محاجر واعمال وتوريداتها عمومية مقاوالت/ النشاط ليصبح محاجر اعمال/ نشاط اضلفة

 وصف,  النشاط تعديل تم21101114 تاريخ وفي 17127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالباسط عبده سعيد صفاء -  5

 وتم الالسلكيه والكاميرات والحراسه واالمن االنترنت فيماعدا" المتجدده والطاقه واتصاالت مراقبه كاميرات انظمه:  التأشير

 "الالزمه التراخيص على الحصول

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101117 تاريخ وفي 11711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عمر حسن نادر -  2

 " وتوريداتها عموميه مقاوالت" نشاط اضافه

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101117 تاريخ وفي 11711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عمر حسن نادر -  0

 " وتوريداتها عموميه مقاوالت" نشاط اضافه

 تاريخ وفي 11711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حسن عمر حسن نادر)العقارى واالستثمار للتسويق الملتقى -  11

 " وتوريداتها عموميه مقاوالت" نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101117



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم21101117 تاريخ وفي 11100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنبى راتب صايغ حكيم -  11

 بالعموله دواجن ومستلزمات دواجن اعالف توزيع/ ليصبح النشاط تعدل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21101117 تاريخ وفي 17112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كيوان عبدهللا منتصر مينا -  12

 صحى صرف ومحطات غيارهم وقطع ءكهربا ومولدات وتحليه وصرف مياه طلمبات توريدات:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21101121 تاريخ وفي 11511   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران محمد إبراهيم يوسف -  13

 وتمور طبيعيه وزيوت غذائيه مواد تعبئه مصنع:  التأشير

,  النشاط تعديل تم21101125 تاريخ وفي 15223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد اسماعيل الدين حسام -  14

 وتند كهربائيه واجهزه سيارات غيار وقطع وبطاريات وكاوتش كتابيه وادوات نظافه ادوات توريد:  نشاط اضافه:  التأشير وصف

 حديد

 وصف,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 11417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد على عبدالعزيز حامد -  17

 صحى صرف وشبكات طرق مقاوالت: نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21101120 تاريخ وفي 13125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاى محروس آيوب رامى -  11

 جاهزه مالبس:  النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21101131 تاريخ وفي 15232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشريف احمد الحسين -  15

 ومخصبات وبذور اسمده بيع:  النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 15123   برقم هقيد سبق  ، فرد تاجر ،" رحومه سعد مجدى مروان" الذهبيه والمشغوالت للمجوهرات السعد -  1

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113

,  الشركة نوع تعديل تم21101117 تاريخ وفي 15213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليمان عبدالرسول محمد -  2

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 15224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على عبده على عبدالحميد -  3

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15154   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالعال محمد نعناعه -  4

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 15150   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القاضى ابراهيم رمضان عبدالفتاح عمرو -  7

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه رمزى رضا هاجر -  1

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101117 تاريخ وفي 15211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمسيح جرجس أديب ازيز 1د -  5

 خاص: التأشير وصف



 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

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 15220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب محمد عبدالوهاب ديانا -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 15271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشارف حمد سالم -  0

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 15274   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحيم مبرى عبدالمجيد حذيفه -  11

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد على رحومه عبدالكريم -  11

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 13542   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم اسماعيل عبدالنبى محمد عبدهللا -  12

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 11710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ناصف مير عبدهللا -  13

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 15241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوى عمر محمد السيد -  14

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 15107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد عبدالمنعم يوسف -  17

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 15217   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرزه محمد محروس عبدالفتاح -  11

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 12002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا حميدة فرج خالد -  15

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم21101115 تاريخ وفي 15221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشولحى سمحان حامد عاشور فتحى -  12

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 13521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث حوسين وصفى ادريس -  10

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 15121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن السيد محمد دعاء -  21

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومه عبدالعاطى بدر عثمان -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 15210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر مفتاح سليم فارس -  22

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 15227   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حامد بكر ابو احمد -  23

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 15233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المهدى الدسوقى سليمان محمد -  24

 خاص: 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 15272   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران محمد ماهر نادية -  27

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدمياطى على محمد عبدالغنى محمد رضا -  21

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عوض محمد محمد -  25

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح محمد عاطف اميره -  22

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 15212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االبعج عبدالهادى عبدالعزيز يحى -  20

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101117 تاريخ وفي 15212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى فؤاد محمد عماد -  31

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101115 تاريخ وفي 15222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الساهى سليمان السيد سليمان محمد -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 14011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد محمد احمد محمد -  32

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 5212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان صالح عثمان -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101117 تاريخ وفي 15214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم صافى طريف سيد -  34

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 15240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمجد محمد عبدالمنعم الدين عالء محمد -  37

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15151   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيوه عبدالرسول على حمدى -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 15155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح سعد عبدالكريم خليفه -  35

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 15104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد خليل حسام -  32

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 15221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" ابوالخير طلبه بحيرى محرم رضا" الكهربائيه االدوات لتوريد الرضا -  30

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101115

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 15232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الشريف احمد الحسين -  41

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 15222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم موسى عبدالرواف عيد -  41

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 15237   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبون عثمان ادريس بن عمر نعمه -  42

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101125 تاريخ وفي 15243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االطرش موسى حمد عبدالباسط -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 15277   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الجمل جمال السيد -  44

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 15275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالسعد احمد محمود هشام محمد -  47

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى محمد امين حسن محمد -  41

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفار رمضان عبدالقادر محب -  45

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 15105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" سلطان محمد عوض ابراهيم" السباحة حمامات لصيانة ابوسلطان مكتب -  42

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101115 تاريخ وفي 7701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم ماجد -  40

 خاص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 15241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد حامد احمد سعيد -  71

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 15245   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد عاطف احمد -  71

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفي ابراهيم مغاوري محمد -  72

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 15221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى عمر البدوى محمد شمالن -  73

 خاص: التأشير فوص

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 15242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمايه نجيب نبيل مينا -  74

 خاص: التأشير

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" عبدالعليم صالح يوسف مصطفى" الطرق ورصف المحاجر واعمال للمقاوالت التهامى -  77

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 15122

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحافظ رشاد مجدى وليد -  71

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 15101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" الجبالى محمد شعبان عبدهللا" والمعدنية الغازية للمشروبات الجبالى -  75

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 15225   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى بطرس ثابا شنوده -  72

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 15234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نصر نظير الراهب عماد -  70

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 15242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" مازك عاشور خالد فوزيه" الغذائيه المواد لتوزيع العبيدى -  11

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 15244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روحه شيخ حافظ اسماعيل محمد -  11

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 15211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريدان عبدالرواف عبدالغنى عبدالرواف -  12

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101115 تاريخ وفي 15210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج سليمان على مهدى -  13

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 15231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبع عبدالمولى عبدالحميد على -  14

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 15271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نرمضا عبدالرحمن وجدى شرين -  17

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15153   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قطب خميس محمد رضا -  11

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 15214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وحيده حمد احمد حمد -  15

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 15211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا ضيف حميده هللا ضيف محمد -  12

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 15232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمالك يعقوب الدين محى الدين سعد -  10

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 15273   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم سليمان سبيته سليمان -  51

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15157   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشوبكى على عبدالكريم فوزى -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 15121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد سالم عبدالهادى عزيزه -  52

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 15100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين خليفة السيد محمد -  53

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15215   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد السيد حسن محمود -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 14233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرقص ينى حليم نبيل -  57

 خاص: 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,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 15271   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب نصر ادريس غيث -  51

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 15102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالمكارم بيومى حامد صبحى -  55

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل حمد موسى مرضى -  52

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101115 تاريخ وفي 15223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى احمد اسماعيل الدين حسام -  50

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 15230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" يونس عكوش عبدالمنعم عبدالباسط" العمومية للمقاوالت المالكى -  21

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 15247   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالقاسم اسماعيل محمد ابوالقاسم -  21

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 15152   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرامونى القصبى منير محمد -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 15101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منتصر محمد مامون احمد -  23

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 15103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد عباس فتحى فرحات -  24

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101115 تاريخ وفي 7501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث حوسين وصفى زايد -  27

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 15231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سدره عطاهللا نبيل اكرم -  21

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 15231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابورمضان فرج رمضان عصام -  25

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   والديكور للدهانات جروب السالم: الى 0225 برقم ةالمقيد الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101111:  تاريخ فى  ،  -  1



 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

   والديكور للدهانات جروب السالم: الى 0225 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101111:  تاريخ فى  ،  -  2

   والديكور للدهانات جروب السالم: الى 0225 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101111:  تاريخ فى  ،  -  3

 عبدالستار" العقارى للتسويق الرضوان: الى 11107 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101112:  تاريخ فى  ،  -  4

 "  رضوان هاشم محمد

   نجوم خمس مقهى: الى 12547 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101113:  تاريخ فى  ،  -  7

   السيارات لتجارة موتوز جراند: الى 12110 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101113:  تاريخ فى  ،  -  1

   الجاهزه للمالبس الشوق قصر: الى 15121 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101113:  تاريخ فى  ،  -  5

   التمور لتجفيف سيوة جوهرة: الى 11543 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل يرالتأش تم21101111:  تاريخ فى  ،  -  2

   اوتو الين هاى: الى 15212 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101115:  تاريخ فى  ،  -  0

 المواد لتعبئه الجوهره زهره مصنع: الى 11511 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101121:  تاريخ فى  ،  -  11

   والتمور الطبيعيه والزيوت الغذائيه

   الغدائيه المواد لتعبئه تيارا: الى 11222 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101121:  تاريخ فى  ،  -  11

 والورقيات للمنظفات المتحده: الى 15111 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101121:  تاريخ فى  ،  -  12

   التجميل ومستحضرات

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   21101111 تاريخ وفى ،   11712:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته اسحاق محمد محمد حسن   - 1

 توقيع على المصدق الفسخ بعقد 2110/11/11 بتاريخ 2 رقم التاشير بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه حل تم  السجل شطب/محو

 مطروح توثيق 2112/12/21 بتاريخ ء 4001 برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،  تضامن شركة" وشريكة الرواف عبد غيث الرواف عبد" البترولية والخدمات المتكاملة ةالمعماري للمقاوالت الدولية الشركة -  1

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 21101111،   تاريخ وفي 17351، برقم قيدها سبق

  جنيه  11111110111،

 المال رأس تعديل تم 21101112،   تاريخ وفي 14314، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاة مرضي حسين عبدالسالم -  2

  جنيه  7111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم 21101112،   تاريخ وفي 2311، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه مرضى حسين السميع عبد -  3

  جنيه  11111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم 21101112،   تاريخ وفي 2311، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه مرضى حسين السالم عبد -  4

  جنيه  11111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

   تاريخ وفي 2311، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة مرضي حسين السالم عبد وشريكه مرضى حسين السميع عبد -  7

  جنيه  11111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 21101112،

 رأس تعديل تم 21101120،   تاريخ وفي 11421، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته توفيق محمد هشام شركة -  1

  جنيه  4111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 21101120،   تاريخ وفي 11421، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتة توفيق محمد هشام عمرو -  5

  جنيه  4111110111، مالها أسر ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وتوريداتها العموميه المقاوالت:  الشركه نشاط  تضامن شركة ، مرضي حسين السالم عبد وشريكه مرضى حسين السميع عبد -  1

 وصف,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 2311   برقم قيدها سبق  ، التصدير اعمال وكافه الطرق ورصف وانشاء

 تضامن شركة:  التأشير

 الطرق ورصف وانشاء وتوريداتها العموميه المقاوالت:  الشركه نشاط  تضامن شركة ، وشريكه مرضى حسين السالم عبد -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 2311   برقم قيدها سبق  ، التصدير اعمال وكافه

 الطرق ورصف وانشاء وتوريداتها العموميه المقاوالت:  الشركه نشاط  تضامن شركة ، وشريكه مرضى حسين السميع عبد -  3

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101112 تاريخ وفي 2311   برقم قيدها سبق  ، التصدير اعمال وكافه

 وفي 12010   برقم قيدها سبق  ، وتوريداتها العموميه المقاوالت: نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشركاة على عبدالقادر على -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101115 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 أو مجتمعان للطرفين ليصبح والتوقيع اإلدارة حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  خليل عبدالرواف غيث عبدالرواف -  1

 ولهما الشركة عن نيابه والهيئات واالفراد والشركات العام والقطاع الحكومية الجهات جميع أمام التوقيع فى الحق ولهما منفردان

 الشركة لصالح الصادرة الشيكات وصرف الشركة باسم الشيكات على والتوقيع الشركة حسابات فتح فى البنوك مع التعامل فى الحق



 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

 او العقود الغاء او البنوك فى الشركة حسابات غلق او رهنها او الشركة اصول من والمتغيرة الثابتة االصول من اصل بيع فيماعدا

 17351   برقم    21101111:  تاريخ ، والقطاع الحكومية الجهات جميع مع المبرمة تعديلها

 أو مجتمعان للطرفين ليصبح والتوقيع اإلدارة حق تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  خليل عبدالرواف يونس محمد -  2

 ولهما الشركة عن نيابه والهيئات واالفراد والشركات العام والقطاع الحكومية الجهات جميع أمام التوقيع فى الحق ولهما منفردان

 الشركة لصالح الصادرة الشيكات وصرف الشركة باسم الشيكات على والتوقيع الشركة حسابات فتح فى البنوك مع التعامل فى الحق

 او العقود الغاء او البنوك فى الشركة حسابات غلق او رهنها او الشركة اصول من والمتغيرة الثابتة االصول من اصل بيع فيماعدا

 17351   برقم    21101111:  تاريخ ، والقطاع الحكومية الجهات جميع مع المبرمة تعديلها

 االول للطرف موكله والهيئات والفراد والشركات العام  شريك و مدير  تضامن شركة  خليل عبدالرواف غيث عبدالرواف -  3

 17351   برقم    21101111:  تاريخ ، وحدة

 ، وحدة االول للطرف موكله والهيئات والفراد والشركات العام  شريك و مدير  تضامن شركة  خليل عبدالرواف يونس مدمح -  4

 17351   برقم    21101111:  تاريخ

 كافه امام الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالكريم مرضى حسين عبدالسالم -  7

 والتوقيع البنكيه العمليات وجميع االئتمان وخطابات وااليداع والسحب الشيكات وصرف والبنوك التجارى والسجل الحكوميه الجهات

 اصول لكافه والشراء البيع حق له كما والسيارات والمنقوالت العقارات بيع حق وله الشركه باسم والرهن والشراء البيع عقود على

 اغراضها وضمن الشركه صالح فى التصرف يكون ان بشرط الشركه يخص ما كل على والتوقيع والصفقات العقود وابرام الشركه

 2311   برقم    21101112:  تاريخ ، 1

 كافه امام الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالكريم مرضى حسين عبدالسالم -  1

 والتوقيع البنكيه العمليات وجميع االئتمان وخطابات وااليداع والسحب الشيكات وصرف والبنوك التجارى والسجل الحكوميه الجهات

 اصول لكافه والشراء البيع حق له كما والسيارات والمنقوالت العقارات بيع حق وله الشركه باسم والرهن والشراء البيع عقود على

 اغراضها وضمن الشركه صالح فى التصرف يكون ان بشرط الشركه يخص ما لك على والتوقيع والصفقات العقود وابرام الشركه

 2311   برقم    21101112:  تاريخ ، 1

 كافه امام الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق له  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالكريم مرضى حسين عبدالسالم -  5

 والتوقيع البنكيه العمليات وجميع االئتمان وخطابات وااليداع والسحب الشيكات وصرف والبنوك التجارى والسجل الحكوميه الجهات

 اصول لكافه والشراء البيع حق له كما والسيارات والمنقوالت العقارات بيع حق وله الشركه باسم والرهن والشراء البيع عقود على

 اغراضها وضمن الشركه صالح فى التصرف يكون ان بشرط الشركه يخص ما كل على والتوقيع والصفقات العقود وابرام الشركه

 2311   برقم    21101112:  تاريخ ، 1

 امام الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عبدالكريم مرضى حسين عبدالسميع -  2

 البنكيه العمليات وجميع االئتمان وخطابات وااليداع والسحب الشيكات وصرف والبنوك التجارى والسجل الحكوميه الجهات كافه

 لكافه والشراء البيع حق له كما والسيارات والمنقوالت العقارات بيع حق وله الشركه باسم والرهن والشراء البيع عقود على والتوقيع

 وضمن الشركه صالح فى التصرف يكون ان بشرط الشركه يخص ما كل على والتوقيع والصفقات العقود وابرام الشركه اصول

 2311   برقم    21101112:  تاريخ ، 1 اغراضها

 امام الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عبدالكريم مرضى حسين عبدالسميع -  0

 البنكيه العمليات وجميع االئتمان وخطابات وااليداع والسحب الشيكات وصرف والبنوك التجارى والسجل الحكوميه الجهات كافه

 لكافه والشراء البيع حق له كما والسيارات والمنقوالت العقارات بيع حق وله الشركه باسم والرهن والشراء البيع عقود على والتوقيع

 وضمن الشركه صالح فى التصرف يكون ان بشرط الشركه يخص ما كل على والتوقيع والصفقات العقود وابرام الشركه اصول

 2311   برقم    21101112:  تاريخ ، 1 اغراضها

 امام الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق له  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عبدالكريم مرضى حسين عبدالسميع -  11

 البنكيه العمليات وجميع االئتمان وخطابات وااليداع والسحب الشيكات وصرف والبنوك التجارى والسجل الحكوميه الجهات كافه

 لكافه والشراء البيع حق له كما والسيارات والمنقوالت العقارات بيع حق وله الشركه باسم والرهن والشراء البيع عقود على والتوقيع



 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

 وضمن الشركه صالح فى التصرف يكون ان بشرط الشركه يخص ما كل على والتوقيع والصفقات العقود وابرام الشركه اصول

 2311   برقم    21101112:  تاريخ ، 1 اغراضها

 غرض لتحقيق السلطات وكافه والتوقيع االداره حق وحده له  شريك و مدير  تضامن شركة  االزرق على عبدالقادر مساعد -  11

 12010   برقم    21101115:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه بعنوان منه تصدر التى االعمال تكون ان بشرط الشركه

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    21101111:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه على عبدالرزاق محمد اسالم -  1

17733 

   برقم    21101120:  يختار ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته توفيق محمد هشام شركة -  2

11421 

   برقم    21101120:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكتة توفيق محمد هشام عمرو -  3

11421 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 13747   برقم    21101111:  تاريخ ، 2  2112-0-10/ ج  بريك أبوشناف محمود محمد -  1

 0225   برقم    21101111:  تاريخ ، 15  2115/12/14 ج  اسحاق محمد محمد حسن -  2

 13521   برقم    21101111:  تاريخ ، 12  2110/11/12 ج  غيث حوسين وصفى إدريس -  3

 2202   برقم    21101112:  تاريخ ، 21  2112-0-22/ ج  كويله طاهر سالم منصور -  4

 2202   برقم    21101112:  تاريخ ، 22  2115-0-22/ ج  كويله طاهر سالم منصور -  7

 12502   برقم    21101112:  تاريخ ، 21  2115/17/15 ج  عبدالجواد حسن محمد أحمد -  1

   برقم    21101112:  تاريخ ، 20  2111-11-2/ ج"  رضوان هاشم محمد عبدالستار" العقارى للتسويق الرضوان -  5

11107 



 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

 11107   برقم    21101112:  تاريخ ، 20  2111-11-2/ ج  رضوان هاشم محمد الستار عبد -  2

   برقم    21101112:  تاريخ ، 31  2111-11-2/ ج"  رضوان هاشم محمد عبدالستار" العقارى للتسويق الرضوان -  0

11107 

 11107   برقم    21101112:  تاريخ ، 31  2111-11-2/ ج  رضوان هاشم محمد الستار عبد -  11

 12771   برقم    21101111:  تاريخ ، 31  2115/12/11 ج  مؤمن حمد صالح على -  11

   برقم    21101111:  تاريخ ، 43  2115/12/25 ج"  والتصدير لالستيراد الحاوى"الحاوى عيد كامل كمال وسام -  12

12033 

 11755   برقم    21101111:  تاريخ ، 41  211213/24 ج  شكري فخري جمال سامح -  13

 13111   برقم    21101111:  تاريخ ، 51  2115-11-14/ ج  عبدالرازق إدريس محمد مبارك -  14

 5212   برقم    21101111:  تاريخ ، 15  2114-11-1/ ج  عثمان صالح عثمان -  17

 5212   برقم    21101111:  تاريخ ، 12  2110-11-1/ ج  عثمان صالح عثمان -  11

 5212   برقم    21101111:  تاريخ ، 10  2114-11-1/ ج  عثمان صالح عثمان -  15

 11424   برقم    21101113:  تاريخ ، 23  2117/14/12 ج  عبدالمالك حناوى عزمى سامى -  12

 12002   برقم    21101113:  تاريخ ، 25  2115-0-31/ ج  جادهللا حميدة فرج خالد -  10

 11241   برقم    21101113:  تاريخ ، 27  2110/11/12 ج  ابراهيم صبرى محمود ابراهيم -  21

 2045   برقم    21101113:  تاريخ ، 03  2115/11/11 ج  الحزم غيضان صالح أحمد -  21

 5511   برقم    21101113:  تاريخ ، 22  2114/10/10 ج  شويقي معفن الرازق عبد الرحمن عبد -  22

 13757   برقم    21101113:  تاريخ ، 02  2112-11-11/ ج  صميده رحومه عوض خالد -  23

 5712   برقم    21101114:  تاريخ ، 01  2110/12/11 ج  اللطيف عبد امين عاطف محمد -  24

 5712   برقم    21101114:  تاريخ ، 05  2114/12/11 ج  اللطيف عبد امين عاطف محمد -  27

 3543   برقم    21101117:  تاريخ ، 112  2111/11/17 ج  مفتاح جويده عبدالرحمن -  21

 13221   برقم    21101117:  تاريخ ، 112  2112-3-13/ ج  غيث حوسين طاهر جمال -  25

 11100   برقم    21101117:  تاريخ ، 113  2117-0-20/ ج  عبدالنبى راتب صايغ حكيم -  22

 13714   برقم    21101117:  تاريخ ، 111  2112/15/31 ج  موسى محمود محمد غباشي -  20

 0552   برقم    21101111:  تاريخ ، 110  2117-0-12/ ج  عبدالمجيد الصابر الملقب محمد محمد -  31

 11217   برقم    21101111:  تاريخ ، 124  2112/11/25 ج  بشير ميالد نديم باسم -  31

 11217   برقم    21101111:  تاريخ ، 124  2112/11/25 ج"  بشير ميالد نديم باسم" ماركت باسم -  32

    21101111:  تاريخ ، 113  2112/14/31 ج"  العمومية وريداتوالت المتكاملة للمقاوالت" جويدة الحكيم عبد محفوظ -  33

 11115   برقم



 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

 2470   برقم    21101111:  تاريخ ، 112  2111-2-21/ ج  عبدالعالم محمد موسي نواره -  34

 7501   برقم    21101115:  تاريخ ، 131  2111-2-2/ ج  غيث حويسين وصفي زايد -  37

 7701   برقم    21101115:  تاريخ ، 130  2112/14/14 ج  بشير ميالد نديم ماجد -  31

 7501   برقم    21101115:  تاريخ ، 131  2115-5-22/ ج  غيث حويسين وصفي زايد -  35

 7701   برقم    21101115:  تاريخ ، 141  2112/14/22 ج  بشير ميالد نديم ماجد -  32

 7701   برقم    21101115:  تاريخ ، 135  2112/12/13 ج  ميالد نديم ماجد -  30

 7701   برقم    21101115:  تاريخ ، 132  2112/12/13 ج  ميالد نديم ماجد -  41

 13511   برقم    21101115:  تاريخ ، 134  2112/12/20 ج  بيومى السيد محمد رياض غازى -  41

 5721   برقم    21101121:  تاريخ ، 147  2110/12/14 ج  الحلوانى السيد احمد كمال -  42

 12214   برقم    21101121:  تاريخ ، 140  2111/15/27 ج  موسى حميده ناصف يحيى -  43

 0133   برقم    21101121:  تاريخ ، 114  2117/13/31 ج  السيد مفتاح سمير احمد -  44

 13542   برقم    21101121:  تاريخ ، 141  2110-1-22/ ج  إسماعيل عبدالنبى محمد عبدهللا -  47

 0133   برقم    21101121:  تاريخ ، 117  2115/12/14 ج  السيد مفتاح سمير أحمد -  41

 12410   برقم    21101121:  تاريخ ، 154  2111/11/22 ج  خالد مصادف إمبيوه مصادف -  45

 2201   برقم    21101121:  تاريخ ، 151  2111/11/20 ج  المالك عبد يعقوب الناصر عبد -  42

 11217   برقم    21101122:  تاريخ ، 121  2115/13/12 ج  نويجي نوح ربه عبد علي -  40

 11213   برقم    21101123:  تاريخ ، 120  2113/12/13 ج  محمد عبدالفتاح محمد عمادالدين -  71

 11213   برقم    21101123:  تاريخ ، 101  2112/12/13 ج  محمد عبدالفتاح محمد عمادالدين -  71

 11710   برقم    21101123:  تاريخ ، 124  2117/14/21 ج  على ناصف مير عبدهللا -  72

 13324   برقم    21101123:  تاريخ ، 122  2112-4-4/ ج  عطية احمد عطية نجاح -  73

 5531   برقم    21101125:  تاريخ ، 211  2114/12/10 ج  صالح محمد صالح -  74

 11211   برقم    21101125:  تاريخ ، 214  2110/11/12 ج  يونس جبر صالح عطيه -  77

 2255   برقم    21101125:  تاريخ ، 107  2111/12/11 ج  الفالطي محمد جمعه سعد -  71

 2255   برقم    21101125:  تاريخ ، 101  2111/12/11 ج  الفالطي محمد جمعه سعد -  75

 13515   برقم    21101125:  تاريخ ، 217  2112/12/24 ج  يونس جبر صالح محمود -  72

 12452   برقم    21101125:  تاريخ ، 211  2115/11/10 ج  شاهين عبدالرحيم جمعه حسن -  70

 2255   برقم    21101125:  تاريخ ، 103  2111/12/11 ج  الفالطي محمد جمعه سعد -  11



 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

 2255   برقم    21101125:  تاريخ ، 104  2111/12/11 ج  الفالطي محمد جمعه سعد -  11

 11517   برقم    21101125:  تاريخ ، 105  2112-5-22/ ج  جوده أحمد سيد سامح -  12

 13111   برقم    21101125:  تاريخ ، 213  2115/11/10 ج  زيدان عبدالعزيز فوزى عبدالناصر -  13

 12111   برقم    21101120:  تاريخ ، 221  2111-7-31/ ج  عطيه ربالىد حمد فرج -  14

 1771   برقم    21101120:  تاريخ ، 223  2111/11/11 ج  قاسم اسرافيل فرحات -  17

 13125   برقم    21101120:  تاريخ ، 210  2112/11/14 ج  بشاى محروس آيوب رامى -  11

 11151   برقم    21101120:  تاريخ ، 217  2114/11/17 ج  جبريل على مجدى محمد -  15

 0375   برقم    21101131:  تاريخ ، 224  2114/13/15 ج  علي احمد محمد الحفيظ عبد -  12

 0375   برقم    21101131:  تاريخ ، 227  2110/13/15 ج  علي احمد محمد الحفيظ عبد -  10

 12721   برقم    21101131:  تاريخ ، 237  2115-1-31/ ج  عبدالقادر ابوبكر عبدهللا صالح -  51

 11111   برقم    21101131:  تاريخ ، 231  2117/11/31 ج  حكيم عبدالرازق جويدة محمود -  51

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 11712   برقم    21101111:  تاريخ ، 1  2113/11/12 ج  وشريكته اسحاق محمد محمد حسن -  1

 11712   برقم    21101111:  تاريخ ، 5  2112/11/12 ج  وشريكته اسحاق محمد محمد حسن -  2

 11421   برقم    21101113:  تاريخ ، 33  2115/12/11 ج  السالم عبد صالح وشريكه حسن هللا جاب -  3

:  تاريخ ، 40  2112-7-15/ ج(  وشركاه مسعود ابوسيف مسعود)  والتوريدات العموميه للمقاوالت ابوسيف شركه -  4

 1510   برقم    21101112

:  تاريخ ، 71  2115-7-15/ ج(  وشركاه مسعود ابوسيف مسعود)  والتوريدات العموميه للمقاوالت ابوسيف شركه -  7

 1510   برقم    21101112

 13142   برقم    21101114:  تاريخ ، 07  2112/11/12 ج  وشريكته الشافعى عالم ضيف عبدالعليم -  1

 13113   برقم    21101111:  تاريخ ، 123  2115/11/12 ج  وشريكة حسن جبريل حسن خميس -  5

 12010   برقم    21101121:  تاريخ ، 151  2115/10/12 ج  وشركاة على عبدالقادر على -  2

 1025   برقم    21101125:  تاريخ ، 211  2115/12/24 ج  وشركاه حسين على اهيمابر محمد شركه -  0

 1025   برقم    21101125:  تاريخ ، 211  2115/12/24 ج  وشركاه حسين على ابراهيم محمد شركه -  11

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


