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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، بالتجزئه بقاله عن 17404 برقم 20190325 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد صالح احمد -  1

 على احمد صالح/ ملك السوانى حى الروم علم شارع:  بجهة

 مطعم عن 17338 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن على خليفه على محمود -  2

 على خليفه حمزه محمد/  ملك لألسماك مجدى محل بجوار جمال جول شرع:  بجهة ، اسماك

 فيماعدا" مطبعه عن 17369 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم عزت طه -  3

 رقم عقار 7 يلوالك:  بجهة ،" الالزمه التراخيص على الحصول والمصحفوبعد الدينيه والكتب والمجالت الصحف وإصدار االنترنت

 رجب عطيه السعيد مروه/ ملك التعاون بنزينه خلف المعلمين تقسيم 5

 مكتب عن 17366 برقم 20190313 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جويده حامد الكريم عبد خالد -  4

 جويدة حامد الكريم عبد راضي/ ملك الجوابي ام قرية براني:  بجهة ، توريداتها و عمومية مقاوالت

 عقارى استثمار عن 17411 برقم 20190327 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد شفيق عالم الحسن -  5

 سعيد السيد شفيق عالم/ ملك 2 شقة 25 عمارة العقارى الشهر بجوار الحمام:  بجهة ، العقارات   وهدم وبيع وبناء شراء"

 محل عن 17421 برقم 20190331 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد الخضرى حسين -  6

 ذيب مبروك رمضان/ ملك عثمان فضيل بجوار الرئيسي الشارع العلمين:  بجهة ، تنجيد

 بيع محل عن 17343 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عدلى كمال محمد -  7

 محمود على احمد على/ ملك الصيفى السالم سينماء بجوار الجالء شارع:  بجهة ، والشمسيه الطبيه النظارات وتجهيز

 عن 17385 برقم 20190320 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اوريشه عبدالحميد عبدالفتاح مصطفى -  8

 عيسى عبدالقادر فتحى ناصف/ ملك النجده سور قبل 3 الكيلو مطروح:  بجهة ، الموبليات على ورسومات حليات اعمال

 معرض عن 17394 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مشرى خيرهللا صالح -  9

 خيرهللا مويله/ ملك التوحيد مسجد راعى عائله بجوار السالم عزبه الحمام:  بجهة ، الغير لحساب واستبدال وشراء بيع سيارات

 مشرى

 لوازم عن 17354 برقم 20190311 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد عبدالنعيم محمد -  10

/  3/  11 بتاريخ 529 برقم اودع الصديق ابوبكر شارع الحمام/ بالعنوان كائن مقهى/ بنشاط رئيسي محل له:  بجهة ، المعمار

 17354 برقم وقيد 2019

 لوازم عن 17354 برقم 20190311 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد عبدالنعيم محمد -  11

 عبدالرحيم فضل محمد/ ملك الصديق ابوبكر شارع الحمام:  بجهة ، المعمار

 عن 17358 برقم 20190311 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا ضيف عبدالحفيظ صافى زمزم -  12

 هللا ضيف عبدالحفيظ صافى/ ملك البنزينة بجوار القصر طريق:  بجهة ، ماركت سوبر

 مكتب عن 17367 برقم 20190313 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد عيسى مؤمن مبروك -  13

 مسعود يعقوب شريف/ ملك السنترال بجوار المثانى:  بجهة ، تصدير

 عن 17416 برقم 20190327 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد محمد عبدالمجيد عطيه -  14

 حماده صيف محمد ايمن/ ملك بورسعيد شارع 13 رقم محل:  بجهة ، محمول اكسسوار

 ورشة عن 17344 برقم 20190307 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوامى عمر عبدالفضيل صباح -  15

 العوامى فؤاد فاروق بدر/ ملك هيوب عزبة 3 الكيلو:  بجهة ، بالستيك تقطيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 مركز عن 17375 برقم 20190317 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالحافظ محمد عماد -  16

 مدنى احمد مدنى/ ملك عبدالعزيز شارع الحدادين رمل منطقه سيوه:  بجهة ،" الالزمة التراخيص جميع إستصدار بعد" طبى

 عن 17401 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمنعم على محمد مراجع سمير -  17

 عبدالمنعم على محمد مراجع سامى/ ملك العطار نجع شارع الحمام:  بجهة ، بناء مواد وتوريد مقاوالت مكتب

 خردوات محل عن 17363 برقم 20190312 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على قاسم خميس احمد -  18

 الدين محى محمد/ ملك عمر سيدى شارع الحمام:  بجهة ،

 مقاوالت عن 17361 برقم 20190312 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين زاعم حسين عبدالبارى -  19

 عبدالقادر طربان سالمه/  ملك البحريه القاعده بجوار روميل طريق الكورنيش:  بجهة ، عموميه

 مقاوالت مكتب عن 17352 برقم 20190311 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سعيد عمر خالد -  20

 كامل صبحى عبدالرحمن/ ملك مطروح نجمه برج اعلى االسكندريه عشار:  بجهة ، عقارى وتسويق عموميه

 عن 17370 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن محمد محمود العابدين زين -  21

 منصور صابر مجدى/ ملك زويل احمد شارع العلمين:  بجهة ، مقهى

 بقاله محل عن 17339 برقم 20190306 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسخرون غبلاير حنا حربيه -  22

 جوده لوقا سنيد فرج/  ملك الغنم سوق بجوار عبدالناصر جمال شارع من متفرع المطار شارع:  بجهة ،

 مقاوالت مكتب عن 17392 برقم 20190324 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد طاهر سعد ناصر -  23

 عيسى عبدالمالك احمد/ ملك السلوم طريق المطافى بجوار:  بجهة ، وتوريداتها عموميه

 مكتب عن 17397 برقم 20190324 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسيف عبدالسالم جويده مختار -  24

 االمين عطيوه خميس/ ملك امين اوالد شارع عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 عن 17360 برقم 20190312 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبداللطيف السيد ابراهيم -  25

 اسماعيل عبداللطيف السيد/ ملك الصحى الصرف شارع السالم عزبه:  بجهة ، باتجزئه بقاله

 مطعم عن 17357 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان عبدهللا محمود اسالم -  26

 السيد مصلحى محمد/ ملك صابر مزرعه بجوار الروم علم شارع:  بجهة ، شعبى

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"  حسين عبدالمجيد عيد محمد" االراضى وتقسيم وتوريداتها للمقاوالت عيد مكتب -  27

 شارع الحمام:  بجهة ، اراضى وتقسيم وتوريداتها مقاوالت مكتب عن 17409 برقم 20190326 فى قيد ، 100000.000

 عيد قاسم محمد/ ملك بالزا محمود محل اعلى اسكندرية

 غيار قطع عن 12311 برقم 20190322 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويضه مراجع خميس هانى -  28

 عدالن احمد/ ملك عدالن احمد عماره الدوله امن شارع الحمام:  بجهة ، كهربائيه اجهزه

 مطعم محل عن 17342 برقم 20190306 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد السيد محمد -  29

 لروافعبدا عبدالسالم عبدالرحمن/ ملك بدر ماركت بجوار الحمام:  بجهة ، وحلويات

 20190325 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"  عبداللطيف جابر فاروق جابر" العقارى للتسويق الجابر -  30

 احمد عبدالباسط/ ملك علوى االول الدور المدينه زهره برج االسكندريه شارع:  بجهة ، عقارى تسويق مكتب عن 17403 برقم

 الصغير

 تجاره عن 17377 برقم 20190318 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البالط محمد السيد نجالء -  31

 البالط محمد ابراهيم محمد/ ملك 15 شارع 2ك:  بجهة ، تجزئه والمالبس الخردوات

 مكتب عن 17395 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مشرى خيرهللا مويله -  32

 محمد مشرى خيرهللا صالح/ ملك التوحيد مسجد بجوار السالم بعزبه شقه الحمام:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 عن 17396 برقم 20190324 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحاوى محمود طاهر محمد اسالم -  33

 محمود طاهر محمد/ ملك االسراء مسجد بجوار 7ك:  بجهة ، خردوات مكتبه

 تقطيع عن 17405 برقم 20190325 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان عطيه خضر صابر -  34

 غنيوه فايز عبدالحليم/ ملك السريكو منطقه المياه شركه امام العجارمه عزبه:  بجهة ، بالستك

 مكتب عن 7967 برقم 20190313 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل عبدالزين رمضان -  35

 كائن بالتجزئة بقاله/ بنشاط رئيسي محل له:  بجهة ،" كلها 19 والمجموعة 9 المجموعة من 36 الفقرة فيماعدا" تصدير و إستيراد

 دائم 7967 برقم وقيد 2000/  4/  11 بتاريخ 205 برقم أودع القوتلى شكر شارع/ بالعنوان

 مكتب عن 7967 برقم 20190313 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل عبدالزين رمضان -  36

 رمضان مهنا/ ملك الكوثر برج ليبيا شارع:  بجهة ،" كلها 19 والمجموعة 9 المجموعة من 36 الفقرة فيماعدا" تصدير و إستيراد

 عبدالزين

 مقاوالت عن 14416 برقم 20190313 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد أحمد صابر محمد -  37

 الرابع الدور النور برج االسكندرية شارع/ بالعنوان كائن سياحية منشأت إدارة/ بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، وتوريداتها عمومية

 دائم 14416 برقم وقيد 2015/  3/  15 بتاريخ برقم اودع

 مقاوالت عن 14416 برقم 20190313 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد أحمد صابر محمد -  38

 ابراهيم عبدالمنعم على/ ملك الرابع الدور النور برج اسكندرية شارع:  بجهة ، وتوريداتها عمومية

 مالبس عن 17350 برقم 20190310 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم محمد كريم -  39

 احمد ابراهيم محمد رمضان/ ملك العجيالت محل خلف الثانويه شارع:  بجهة ، جاهزه

 مكتب عن 17351 برقم 20190310 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض سعد خميس ادريس -  40

 سعد سالم سليمان/ ملك علوانى اوالد قريه:  بجهة ،" كلها 19 والمجموعه 9المجموعه من 36 الفقره عدا فيما" وتصدير استيراد

 عوض

 مالبس عن 17376 برقم 20190317 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد مراجع حامد سلومه -  41

 ملكة 10.  9.  8.  7 رقم دبى مول االسكندرية شارع:  بجهة ، جاهزة

 مكتب عن 17364 برقم 20190313 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود موسى زيدان على -  42

 مرزوق غنيوه منى/ملك زيدان محل اعلى الورش شارع:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 ادوات عن 17353 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح ابراهيم صالح عبدهللا -  43

 عمران احمد انور/ ملك السادات انور شارع الرمل منطقة سيوه:  بجهة ، كهربائية

 نقل مكتب عن 17402 برقم 20190325 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان يونس حامد احمد -  44

 محمد عبدهللا محمد عبدالحميد/ ملك البطوخى شارع سيوه:  بجهة ،" البتروليه المواد نقل دون" البضائع

 عن 17378 برقم 20190318 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف عبدالسالم عبدالحميد ادريس -  45

 مسال/ ملك 8الكيلو الرمل وادى:  بجهة ،" البترولية المواد ونقل والحراسة اآلمن عمال فيماعدا" وتوريداتها بترولية خدمات مكتب

 عبدالسالم عبدالحميد

 مغسلة عن 17334 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين شعبان محمد -  46

 عمر محمد حسين شعبان/ ملك الخطاب عمربن شارع العلمين:  بجهة ، مالبس

 توريد مكتب عن 17335 برقم 20190304 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد عيد عماد -  47

 عبدالعاطى محمد محمد عيد هللا فتح/ ملك الروضة مدرسة بجوار الروضة الجديد الشارع:  بجهة ، بناء مواد

 سوبر عن 17414 برقم 20190327 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم عبدالرحيم شعبان رافت -  48

 سليمان عياد موسى/ ملك الصحى التامين عماره اسكندريه شارع:  بجهة ، ماركت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 مكتب عن 17347 برقم 20190307 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوعزه هللا جاب يونس مسعود -  49

 قاسم ابراهيم عيسى مقبوله/ ملك العبيدى محمود اوالد عزبة 4 الكيو:  بجهة ، ونظافة بيئية اعمال

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"  مندور عبدهللا الدين سعد محمد" وتوريداتها العمومية للمقاوالت مندور -  50

 اسعد محمد/ ملك الرحمن عباد مسجد بجوار 3 الكيلو:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت مكتب عن 17348 برقم 20190307

 ابوالفضل

 مقاوالت عن 17372 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى بالل احمد عبدالعزيز -  51

 سامى عبدهللا خديجه/ ملك طنصار شارع:  بجهة ، وتوريداتها عموميه

 ، اعالف محل عن 17337 برقم 20190305 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عجيله صيام ابراهيم وليد -  52

 جمعه هيبه/ ملك السلخانه بجوار الروم علم شارع:  بجهة

 مقاوالت مكتب عن 17391 برقم 20190321 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم سالم حامد يوسف -  53

 محمد محمود محمد/ ملك العجوز عماره جالل زاهر شارع:  بجهة ، وتوريداتها عمومية

 عن 17422 برقم 20190331 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميهوب جمعه عبدالقادر يفعبداللط -  54

 ميهوب جمعه عبدالقادر/ ملك عبدالرحمن سيدى الضبعة:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 ورشه عن 17368 برقم 20190313 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوسعده حامد رمضان سعده -  55

 حموده عبدالجليل راضى رضا/ ملك الجيش شارع 7 الكيلو:  بجهة ، يدوى نجارة

 17413 برقم 20190327 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق محمد احمد ابراهيم طارق -  56

 فرحات طايل بدر/ ملك طايل عائلة مغسلة بجوار مالك االمام شارع 7 الكيلو:  بجهة ، رخام بيع معرض عن

 عن 17349 برقم 20190310 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد عبدهللا عبدالمجيد محمد -  57

 عبدالمجيد عبدهللا عبدالمجيد/ ملك المنشيه شارع:  بجهة ، بلح تجفيف وحده

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   حبون محمد محمود السيد)  والمحاجر المناجم واعمال وتوريداتها العموميه للمقاوالت حبون -  58

:  بجهة ، والمحاجر المناجم واعمال وتوريداتها عموميه مقاوالت عن 17387 برقم 20190320 فى قيد ، 100000.000

 حبون محمد محمود خالد/  ملك المراغى

 مكتب عن 17388 برقم 20190321 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم هللا راد حسين هللا راد -  59

 احمد توفيق محمد احمد/ ملك عبدالرحمن سيدى قريه مجلس خلف عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 مالبس بيع عن 17382 برقم 20190319 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عثمان هيبه عثمان -  60

 عبدالجليل هديوه هللا ضيف فرج/ ملك جالل زاهر:  بجهة ، جاهزه

 مكتب عن 17373 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر على شعبان صالح -  61

 الجليل عبد ادم صباح/ ملك ىالدول الطريق النجيله:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"  عبدالعزيز ميكائيل صافى ضى" وتوريداتها العموميه للمقاوالت ضى -  62

/ ملك جويده الحاج مسجد بجوار الشرقيه العزبه:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت مكتب عن 17330 برقم 20190303

 عبدالعزيز ميكائيل صافى

 مكتب عن 15424 برقم 20190307 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين رحومة جويدة رمضان -  63

 عبدالسالم دياب عبدالونيس/ ملك الموقف بجوار حلمى محمد شارع:  بجهة ، مقاوالت

 مكتب عن 15424 برقم 20190307 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهين رحومة جويدة رمضان -  64

 التنمية بنك امام طيبة عمارة اسكندرية شارع الحمام/ بالعنوان كائن ومالبس اقمشة تجارة/ بنشاط رئيسي محل له:  بجهة ، مقاوالت

 دائم 15424 برقم وقيد 2016/  10/  13 بتاريخ 1694 برقم اودع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 مقاوالت مكتب عن 17346 برقم 20190307 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد كويله عمر كويله -  65

 سعد ابوبكر سعد/ ملك الناصرية مع الرئيسي الشارع:  بجهة ، وتوريداتها عمومية

 عن 17390 برقم 20190321 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيوه جويده اسماعيل رمضان -  66

 جويده اسماعيل الدين نصر/ الدينىملك المعهد بجوار الروم علم شارع:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 بقاله عن 17408 برقم 20190326 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته محمد مرسى ابراهيم -  67

 عمر فايز محمد/ ملك الرئيسى الشارع العلمين:  بجهة ، بالتجزئه

 مكتب عن 17386 برقم 20190320 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض رحومه حسن هللا جاب -  68

 علوش غنيوه كامل وكيل/  ملك المختار عمر شارع الرحمه برج:  بجهة ، مقاوالت

 برقم 20190319 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"  العجمى محمد على الفصيح محمد" للرخام العجمى -  69

 الفار رزق ابراهيم امل/ ملك للرخام العجمى معرض الشربينى محل الباطن حفر الحمام:  بجهة ، رخام معرض عن 17384

 حظيره عن 17420 برقم 20190328 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعظيم السيد عطيه ايمن -  70

 مهران شحاته محمد السيده/ ملك التجارى السوق الرويسات الحمام:  بجهة ، مواشى تربيه

 ادوات بيع عن 17341 برقم 20190306 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين احمد حمدى -  71

 منصور حسن فرغلى على محفوظ/ ملك البناء لمواد العوامى بجوار الرئيسى العلمين شارع العلمين:  بجهة ، كهربائيه

 عن 17331 برقم 20190303 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى حسن محمد السيد زكى احمد -  72

 يونس سليمان محمد/ ملك الطوب مصنع بجوار المطار شارع:  بجهة ، موبليات معرض

 مكتب عن 17374 برقم 20190317 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علونى عبدالرحيم معدول محسن -  73

 عوض سعد حسن حمدى/ ملك علوانى اوالد قريه الضبعة:  بجهة ، مقاوالت

 مكتب عن 17417 برقم 20190327 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد فضل على عبدالمنعم -  74

 على محمد ميهوب ابراهيم/ ملك القاضى شارع:  بجهة ، عموميه مقاوالت

 مواد تعبئه عن 9269 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر السيد سمير وليد -  75

 1ك الدولى الطريق بالعنوان كائن تجاريه وتوكيالت غذائيه مواد تعبئه/ بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت غذائيه

 تابع 9296 برقم وقيد 2019/3/11بتاريخ 524 برقم اودع الجديد للسيارات النيل شركه امام

 مواد تعبئه عن 9269 برقم 20190311 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر السيد سمير وليد -  76

 رزق السيد زينب/ ملك الجديد الشارع الطبيه خلف الغربيه العزبه:  بجهة ، تجاريه وتوكيالت غذائيه

 ، مقهى عن 17354 برقم 20190311 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد عبدالنعيم محمد -  77

 صالح محمد حماد/ ملك الصديق ابوبكر شارع:  بجهة

 مكتب عن 17325 برقم 20190303 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضل حمرايه عبدالواحد اسماعيل -  78

 ابو مسجد بجوار عميره كشوك الحكمة راس:  بجهة ،" والحراسه االمن وعمال البترولية المواد نقل فيماعدا"  بترولية خدمات

 شحيمه

 محل عن 17345 برقم 20190307 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد اسبيته منصور يونس -  79

 مبرى عيد عبدهللا/ ملك السوق شارع الضبعة:  بجهة ، محمول اكسسوارات

 مقاوالت مكتب عن 17393 برقم 20190324 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حويل اشتا مسعود حمد -  80

 شتا مسعود خالد/ ملك الحكمه راس بحرى اطنوح:  بجهة ، ومحاجر وتوريدات

 17399 برقم 20190324 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنطاوى السيد محمد عهدى السيد احمد -  81

 معنوف سبيته/ ملك الصفوه فندق بجوار التحرير شارع:  بجهة ، بالتجزئه بقاله عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"  رحيم عمر محمد عبدالناصر"وتوريداتها العموميه للمقاوالت الناصر مكتب -  82

 فضل عبدالناصر احمد/ ملك النجده شرق 3 ك:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت مكتب عن 17355 برقم 20190311 فى

 مواد توريد عن 17328 برقم 20190303 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد خليفه احمد محمد -  83

 نصر اسكندر سعدهللا اسكندر/ ملك والمروه الصفا بجوارمسجد السالم عزبه:  بجهة ، غذائيه

 ادوات محل عن 17410 برقم 20190327 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر على رجب عمرو -  84

 يوسف محمد مدحت/ ملك رسوه ابو عبدهللا مدرسة امام 4 بالكيلو 2 عقار:  بجهة ، كهربائيه

 مكتب عن 17371 برقم 20190314 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف اسماعيل على انور -  85

 بالل احمد عبدالعزيز/ ملك طنصار:  بجهة ،" البتروليه المواد عدا فيما" النقل وخدمات وتوريداتها عموميه مقاوالت

 غيار قطع عن 13300 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا غالب جبريل خيرهللا -  86

 بتاريخ 375 برقم أودع الرئيسي الشارع الضبعة/ بالعنوان كائن سوست و حديد تجارة/ بنشاط رئيسي محل له:  بجهة ، سيارات

 دائم 13300 برقم وقيد 2013/  3/  21

 غيار قطع عن 13300 برقم 20190321 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جادهللا غالب جبريل خيرهللا -  87

 محروس محمد محروس/ ملك 5 الكيلو:  بجهة ، سيارات

 ، كافيتريا عن 17383 برقم 20190319 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود عطيه محمد ناديه -  88

 بملكها ريم فندق خلف االطباء عمارة:  بجهة

 عن 17365 برقم 20190313 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عياد عبدالجواد عبدالسالم -  89

 عبدالمجيد/ ملك الصديق ابوبكر مسجد بجوار مطروح اسكندريه طريق قبلى الحكمه راس:  بجهة ، وبورسلين سيراميك معرض

 عياد عبدالجواد

 مكتب عن 17327 برقم 20190303 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضل صابر هللا فتح خميس -  90

 فضل صابر هللا فتح سامى/ ملك الوليد بن خالد شارع الغربيه العزبه:  بجهة ، مائيه العاب اداره

 مكتب عن 17412 برقم 20190327 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جمال حسني مصطفي -  91

 محمود اللطيف عبد المنعم عبد/ ملك بورسعيد 13 شارع:  بجهة ، عقاري تسويق

 بقاله عن 17400 برقم 20190324 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد مرسى عبدالعزيز احمد ناديه -  92

 الفشاوى فتحى اسماعيل فتحى/ ملك والتكيف للتبريد العدلى بجوار المحطه شارع:  بجهة ، باتجزئه

 ، مطعم عن 17406 برقم 20190325 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحبشى ابراهيم احمد محمد -  93

 فرج هللا جاب يوسف حسن/ ملك رشيد عطيه يوسف عماره الرئيسى الشارع العلمين:  بجهة

 مكتب عن 17389 برقم 20190321 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عبدالفضيل صالح ابراهيم -  94

 على عبدالفضيل صالح/ ملك النجده سور بجوار 3ك:  بجهة ، غذائيه مواد توريد

 مكتب عن 17379 برقم 20190318 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد سعد مهدى سعداوى -  95

 جويده عبدالرازق عبدهللا هللا فتح/ ملك الرئيسى الشارع الضبعه:  بجهة ، تصدير

 بيع عن 17381 برقم 20190319 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضر ابراهيم ابواليزيد احالم -  96

 ابراهيم محمد محمد عبدالمجيد/ ملك الحديد السكة نوب العلمين:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع

 صالون عن 17362 برقم 20190312 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العالم محمد السعيد مسعد امين -  97

 ابوبكر فرج محمد/ ملك الكنيسة خلف ابوشعفة برج:  بجهة ، حالقة

 بذور عن 17332 برقم 20190304 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرحات عبداللطيف محمد تامر -  98

 بيده مصطفى/ ملك السالم قريه الجيش شارع الحمام:  بجهة ،" لذلك الالزمة التراخيص استصدار بعد" زراعية واسمده ومبيدات

 هللا جاب علوانى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 مكتب عن 17407 برقم 20190325 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مزارع نورالدين محمد محمد -  99

 المصلحى محمد ايمن/ ملك باتا شارع الحمام:  بجهة ، عقارات تاجير

 غيار قطع عن 17340 برقم 20190306 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على محمد احمد -  100

 خالف السيد عمر كامل/  ملك عثمان بجوارشركه 1 ك:  بجهة ، سيارات وكماليات

 مخبز عن 17336 برقم 20190305 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد على عبدالرحيم ابوبكر -  101

 احمد على عبدالرحيم على/ ملك القصر فندق بجوار جبريل حسين شارع مع المديرين شارع:  بجهة ، دوار

 ، مطعم عن 17398 برقم 20190324 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محسن احمد محمد معاذ -  102

 شعبان السيد جابر اشرف/ ملك هند كشرى بجوار اسكندريه شارع:  بجهة

 تجارة عن 17380 برقم 20190318 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سعد محمد عوض -  103

 محمود عبدالرواف عبدهللا/ ملك التوحيد فرن بجوار العسكرية الثانوية شارع:  بجهة ، موتوسيكالت غيار قطع

 عن 17359 برقم 20190312 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميكائيل رحيل عبدالكريم رجب -  104

 ميكائيل رحيل عبدالكريم ابراهيم/ ملك القاضى شارع تقاطع ليبيا شارع:  بجهة ، جاهزة ومالبس اقمشة

 سمكره ورشه عن 17356 برقم 20190311 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شبل فتحى احمد محمود -  105

 رسالن قاسم عبدالفتاح رضا/ ملك الرئيسى الشارع النجيله:  بجهة ، سيارات

 منظفات بيع عن 17333 برقم 20190304 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تعلب ناجى رزق محمد -  106

 رحيم مفتاح محمد مصطفى/ ملك المحروسة برج القديمة الميناء شارع:  بجهة ، صناعية

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 100000.000   مالها ،رأس   والمحاجر المناجم وأعمال الملح وتصدير استخراج  ،  شركة   وشريكه بالل احمد بالل -  1

/ ملك جالل زاهر شارع:  بجهة ، والمحاجر المناجم وأعمال الملح وتصدير استخراج عن ، 17418 برقم 20190327 فى ،قيدت

 حسين سعد مصطفى

 ،رأس  كهربية أدوات وتجارة عمومية ومقاوالت وميكانيكية كهربية توريدات  ،  شركة   وشريكه الدين محى فتحى محمد -  2

 أدوات وتجارة عمومية ومقاوالت وميكانيكية كهربية توريدات عن ، 17326 برقم 20190303 فى ،قيدت 100000.000   مالها

 قويه سلطان هالل/ ملك الرئيسي الشارع العلمين:  بجهة ، كهربية

 واالنقاذ المائية وااللعاب والشواطئ الكافيتريات ادارة   ،  شركة   حسن عزيز السيد اسماء وشريكته حسن عزيز محمد عادل -  3

 ادارة عن ، 17329 برقم 20190303 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس"  سيناء وجنوب االحمر البحر محافظتى فيماعدا"

 من متفرع لوران شارع:  بجهة ،" سيناء وجنوب االحمر البحر محافظتى فيماعدا" واالنقاذ المائية وااللعاب والشواطئ الكافيتريات

 عبدالحفيظ محمد محمد محمد محسا/ ملك الروم علم شارع

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190303 تاريخ وفى ،   15729:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحافظ عبد أحمد سعيد محمود   - 1

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ وفى ،   5103:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليفه السيد احمد فوزيه   - 2

 نهائيا التجاره

 تم   20190306 تاريخ وفى ،   15384:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمنعم عبدالهادى ممدوح عبدالقادر   - 3

 . االخر الرئيسي المحل شطب تم 2019/  3/  6 بتاريخ 482 رقم بالتاشير  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   15270:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوهاب عبد محمود إبراهيم محمود   - 4

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190306 تاريخ وفى ،   13329:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض ابراهيم كريم مرتاح   - 5

 اآلخر الرئيسي المحل شطب تم 2019/  3/  6 بتاريخ 484 رقم بالتأشير

  السجل شطب/محو تم   20190312 تاريخ وفى ،   15467:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مبارك أحمد شريف أحمد   - 6

 نهائيا التجاره ترك المحو سبب

 شطب/محو تم   20190319 تاريخ وفى ،   13717:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،*  مؤمن محارب عبداللطيف أحمد*   - 7

 نهائيا  التجاره ترك  السجل

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   4447:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد مؤمن محمد عواد   - 8

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20190320 تاريخ وفى ،   5291:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعد درويش سعد مجدى   - 9

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   16675:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدين بهاء قطب احمد محمد   - 10

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20190324 تاريخ وفى ،   10585:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس المجيد عبد علي غنيوه   - 11

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 وفاه  السجل شطب/محو تم   20190327 تاريخ وفى ،   6112:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مهلل عبدالظاهر على   - 12

 دائم 17415 قيدت وشركاها حسين محمد حامد احسان شركه باسم بسيطه توصيه شركه الورثه وكون تعالى هللا التاجرالىرحمه

 مطروح

  السجل شطب/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   12803:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مدين احمد محمد احمد   - 13

 نهائيا   التجارة ترك المحو سبب

 شطب/محو تم   20190328 تاريخ وفى ،   14158:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هللا عبد الغنى عبد محمد هللا عبد   - 14

 نهائيا التجاره ترك  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190304 ، تاريخ وفي  14273 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  أحمد كامل الدين عز أحمد -  1

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190305 ، تاريخ وفي  17188 برقم يدهق سبق ،، فرد تاجر  الدمياطى على محمد عبدالغنى محمد رضا -  2

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  13329 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض ابراهيم كريم مرتاح -  3

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  15384 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمنعم عبدالهادى ممدوح عبدالقادر -  4

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

،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  12940 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مرضى حسين عبدالسالم يحيى -  5

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  13329 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض إبراهيم كريم مرتاح -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190306 ، تاريخ وفي  15384 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالمنعم عبدالهادى ممدوح عبدالقادر -  7

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190311 ، تاريخ وفي  17189 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحافظ رشاد مجدى وليد -  8

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 فوص،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  11587 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عمر محمد مصادف احمد -  9

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190312 ، تاريخ وفي  16783 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  اسماعيل المغاورى على محمد -  10

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190318 ، تاريخ وفي  14753 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود محمد أحمد محمود -  11

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  5531 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شايخ نوح بدر جمعه -  12

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190320 ، تاريخ وفي  15166 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن القطب السيد حنان -  13

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وفي  16751 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   البسيونى عبدالرحمن حمدى ايهاب)  وتوريداتها النظافه العمال البسيونى -  14

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190327 ، تاريخ

،  المال رأس تعديل تم  20190331 ، تاريخ وفي  17420 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالعظيم السيد عطيه ايمن -  15

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

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 17327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل صابر هللا فتح خميس -  1

  فضل صابر هللا فتح سامى/ ملك الوليد بن خالد شارع الغربيه العزبه ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 17330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" عبدالعزيز ميكائيل صافى ضى" وتوريداتها العموميه للمقاوالت ضى -  2

  عبدالعزيز ميكائيل صافى/ ملك جويده الحاج مسجد بجوار الشرقيه العزبه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190303

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 17331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى حسن محمد السيد زكى احمد -  3

  يونس سليمان محمد/ ملك الطوب مصنع بجوار المطار شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 17325    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل حمرايه عبدالواحد اسماعيل -  4

   شحيمه ابو مسجد بجوار عميره كشوك الحكمة راس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190303 تاريخ وفي 17328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خليفه احمد محمد -  5

  نصر اسكندر سعدهللا اسكندر/ ملك والمروه الصفا بجوارمسجد السالم عزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 17333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تعلب ناجى رزق محمد -  6

 رحيم مفتاح محمد مصطفى/ ملك المحروسة برج القديمة الميناء شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 17334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين شعبان محمد -  7

 عمر محمد حسين شعبان/ ملك الخطاب عمربن شارع العلمين ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 17335    قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد عيد عماد -  8

 عبدالعاطى محمد محمد عيد هللا فتح/ ملك الروضة مدرسة بجوار الروضة الجديد الشارع ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190304 تاريخ وفي 17332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات عبداللطيف محمد تامر -  9

 هللا جاب علوانى بيده مصطفى/ ملك السالم قريه الجيش شارع الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 17337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيله صيام ابراهيم وليد -  10

  جمعه هيبه/ ملك السلخانه بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190305 تاريخ وفي 17336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على عبدالرحيم ابوبكر -  11

  احمد على عبدالرحيم على/ ملك القصر فندق بجوار جبريل حسين شارع مع المديرين شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 17340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد احمد -  12

 خالف السيد عمر كامل/  ملك عثمان بجوارشركه 1 ك ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 17341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين احمد حمدى -  13

  منصور حسن فرغلى على محفوظ/ ملك البناء لمواد العوامى بجوار الرئيسى العلمين شارع العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 17343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عدلى كمال محمد -  14

  محمود على احمد على/ ملك الصيفى السالم سينماء بجوار الجالء شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 13329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابراهيم كريم مرتاح -  15

 ابراهيم كريم كامل/ ملك الزيتون قرية الضبعة ،:   الـتأشير

 وصف،  نوانالع تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 13329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض إبراهيم كريم مرتاح -  16

 عوض باتل عبدالفتاح معدول/ ملك العوام زاوية الضبعة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 13329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض إبراهيم كريم مرتاح -  17

  االخر الرئيسي المحل شطب تم 2019/  3/  6 بتاريخ 484 التأشير بموجب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 17339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسخرون غبلاير حنا حربيه -  18

 جوده لوقا سنيد فرج/  ملك الغنم سوق بجوار عبدالناصر جمال شارع من متفرع المطار شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 17338    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على خليفه على محمود -  19

 على خليفه حمزه محمد/  ملك لألسماك مجدى محل بجوار جمال جول شرع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 15384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبدالهادى ممدوح عبدالقادر -  20

 رسالن عبدالواحد ابراهيم/  ملك صابر الشيخ عزبه السالم قريه البرقان شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 15384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبدالهادى ممدوح عبدالقادر -  21

 اآلخر الرئيسي المحل شطب تم 2019/  3/  6 بتاريخ 482 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف، 

 العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 15384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبدالهادى ممدوح عبدالقادر -  22

 رسالن الواحد عبد إبراهيم/ ملك البرقان شارع الحمام ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 17342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد السيد محمد -  23

 عبدالرواف عبدالسالم عبدالرحمن/ ملك بدر ماركت بجوار الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 15424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين رحومة جويدة رمضان -  24

/ برقم أودع الموقف بجوار حلمى محمد شارع الحمام/ بالعنوان كائن مقاوالت مكتب/ بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 15424 برقم وقيد 2019/  3/  7 بتاريخ 501

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 16424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالباقى عبدالصادق السيد -  25

 محمد عبدهللا فرج موالى/  ملك 63 ك الساحلى مطروح اسكندريه طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 17346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد كويله عمر كويله -  26

 سعد ابوبكر سعد/ ملك الناصرية مع الرئيسي الشارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 15424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين رحومة جويدة رمضان -  27

 اودع التنمية بنك امام طيبة عمارة اسكندرية شارع الحمام/ بالعنوان كائن ومالبس اقمشة تجارة/ بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 دائم 15424 برقم وقيد 2016/  10/  13 بتاريخ 1694 برقم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 15424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين رحومة جويدة رمضان -  28

 عبدالسالم دياب عبدالونيس/ ملك الموقف بجوار حلمى محمد شارع  ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 17347    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعزه هللا جاب يونس مسعود -  29

 قاسم ابراهيم عيسى مقبوله/ ملك العبيدى محمود اوالد عزبة 4 الكيو ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 17348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" مندور عبدهللا الدين سعد محمد" وتوريداتها العمومية للمقاوالت مندور -  30

  ابوالفضل اسعد محمد/ ملك الرحمن عباد مسجد بجوار 3 الكيلو ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190307

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 17345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد اسبيته منصور يونس -  31

 مبرى عيد عبدهللا/ ملك السوق شارع الضبعة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190307 تاريخ وفي 17344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوامى عمر عبدالفضيل صباح -  32

  العوامى فؤاد فاروق بدر/ ملك هيوب عزبة 3 الكيلو ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 9586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه بخيت حنا ثناء -  33

/  3/  10 بتاريخ 517 برقم اودع 22 رقم محل ستيال 1 مول عبدالرحمن سيدى الضبعة/ بالعنوان كائن النشاط بنفس فرع إفتتاح ،

 تابع 9586 برقم وقيد 2019



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 9586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه بخيت حنا ثناء -  34

 516 برقم أودع دخلة وادى بولمار امام شطيب نجع 135 الكيلو عبدالرحمن سيدى/ بالعنوان كائن النشاط بنفس فرع إفتتاح ،

 تابع 9586 برقم وقيد 2019/  3/  10 بتاريخ

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 9586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه بخيت حنا ثناء -  35

 صبرى سمير جورج/ ملك 22 رقم محل ستيال 1 مول عبدالرحمن سيدى الضبعة ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 9586    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه بخيت حنا ثناء -  36

 علوانى عبدالونيس عبدالسميع/ ملك دجله وادى بولمار امام شطيب نجع 135 الكيلو عبدالرحمن سيدى الضبعة ،

،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 17349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبدهللا عبدالمجيد محمد -  37

  عبدالمجيد عبدهللا عبدالمجيد/ ملك المنشيه شارع ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 15156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" فضل المجيد عبد معوض الناصر عبد" للمقاوالت الناصر عبد -  38

 هارون محمد يسرى محمد/ ملك القديم المرور شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190310

 تاريخ وفي 15156    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفضيل عبد المجيد عبد معوض الناصر عبد" للمقاوالت الناصر عبد" -  39

 هارون محمد يسرى محمد/ ملك القديم المرور شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190310

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 17350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم محمد كريم -  40

  احمد ابراهيم محمد رمضان/ ملك العجيالت محل خلف الثانويه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190310 تاريخ وفي 17351    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض سعد خميس ادريس -  41

  عوض سعد سالم سليمان/ ملك علوانى اوالد قريه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 17353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهيم صالح عبدهللا -  42

 عمران احمد انور/ ملك السادات انور شارع الرمل منطقة سيوه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 9269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد السيد سمير وليد -  43

 الشارع الطبيه خلف الغربيه العزبه/ بالعنوان تجاريه وتوكيالت غذائيه مواد تعبئه بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 9296 برقم وقيد 2019/3/11تاريخ 525 برقم اوع رزق السيد زينب/ ملك الجديد

،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 17358    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا ضيف عبدالحفيظ صافى زمزم -  44

 هللا ضيف عبدالحفيظ صافى/ ملك البنزينة بجوار القصر طريق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 17354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالنعيم محمد -  45

 عبدالرحيم فضل محمد/ ملك الصديق ابوبكر شارع الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 17354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالنعيم محمد -  46

 2019/  3/  11 بتاريخ 529 برقم اودع الصديق ابوبكر شارع الحمام/ بالعنوان كائن مقهى/ بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 17354 برقم وقيد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 17357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان عبدهللا محمود اسالم -  47

  السيد مصلحى محمد/ ملك صابر مزرعه بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 17354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالنعيم محمد -  48

 11 بتاريخ 534 برقم اودع الصديق ابوبكر شارع الحمام/ بالعنوان كائن معمار لوازم/ بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 17354 برقم وقيد 2019/  3/ 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 17356    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبل فتحى احمد محمود -  49

  رسالن قاسم عبدالفتاح رضا/ ملك الرئيسى الشارع النجيله ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 17352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعيد عمر خالد -  50

  كامل صبحى عبدالرحمن/ ملك مطروح نجمه برج اعلى االسكندريه شارع ،:   الـتأشير

 وفي 17355    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" رحيم عمر محمد عبدالناصر"وتوريداتها العموميه للمقاوالت الناصر مكتب -  51

  فضل عبدالناصر احمد/ ملك النجده شرق 3 ك ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 17354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالنعيم محمد -  52

  صالح محمد حماد/ ملك الصديق ابوبكر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 9269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر السيد سمير وليد -  53

  رزق السيد زينب/ ملك الجديد الشارع الطبيه خلف الغربيه العزبه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190311 تاريخ وفي 9269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر السيد سمير وليد -  54

 النيل شركه امام 1ك الدولى الطريق بالعنوان كائن تجاريه وتوكيالت غذائيه مواد تعبئه/ بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

  تابع 9296 برقم وقيد 2019/3/11بتاريخ 524 برقم اودع الجديد للسيارات

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 17362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العالم محمد السعيد مسعد امين -  55

  ابوبكر فرج محمد/ ملك الكنيسة خلف ابوشعفة برج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 17363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على قاسم خميس احمد -  56

  الدين محى محمد/ ملك عمر سيدى شارع الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 17361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين زاعم حسين عبدالبارى -  57

 عبدالقادر طربان سالمه/  ملك البحريه القاعده بجوار روميل طريق الكورنيش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 17359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميكائيل رحيل عبدالكريم رجب -  58

 ميكائيل رحيل عبدالكريم ابراهيم/ ملك القاضى شارع تقاطع ليبيا شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 17360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبداللطيف السيد ابراهيم -  59

 اسماعيل عبداللطيف السيد/ ملك الصحى الصرف شارع السالم عزبه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190312 تاريخ وفي 16574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى جاد وردانى سيد -  60

 حسن على عبداللطيف مهفاط/  ملك الشروق صيدليه امام 7 ك ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 17365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عياد عبدالجواد عبدالسالم -  61

  عياد عبدالجواد عبدالمجيد/ ملك الصديق ابوبكر مسجد بجوار مطروح اسكندريه طريق قبلى الحكمه راس ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 17366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويده حامد الكريم عبد خالد -  62

 جويدة حامد الكريم عبد راضي/ ملك الجوابي ام قرية براني ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 14416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد أحمد صابر محمد -  63

 الرابع الدور النور برج اسكندرية شارع/ بالعنوان كائن وتوريداتها عمومية مقاوالت/ بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 14416 برقم وقيد 2019/  3/  13 بتاريخ 557 برقم اودع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 17364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود موسى زيدان على -  64

 مرزوق غنيوه منى/ملك زيدان محل اعلى الورش شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 7967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل عبدالزين رمضان -  65

 عبدالزين رمضان مهنا/ ملك الكوثر برج ليبيا شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 7967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل عبدالزين رمضان -  66

 2000/  4/  11 بتاريخ 205 برقم أودع القوتلى شكر شارع/ بالعنوان كائن بالتجزئة بقاله/ بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 دائم 7967 برقم وقيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 14416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد أحمد صابر محمد -  67

 برقم اودع الرابع الدور النور برج االسكندرية شارع/ بالعنوان كائن سياحية منشأت إدارة/ بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 دائم 14416 برقم وقيد 2015/  3/  15 بتاريخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 14416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد أحمد صابر محمد -  68

  ابراهيم عبدالمنعم على/ ملك الرابع الدور النور برج اسكندرية شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 7967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل عبدالزين رمضان -  69

 554 برقم اودع الكوثر برج ليبيا شارع/ بالعنوان كائن تصدير و استيراد مكتب/ بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 7967 برقم وقيد 2019/  3/ 13 بتاريخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 17367    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد عيسى مؤمن مبروك -  70

 مسعود يعقوب شريف/ ملك السنترال بجوار المثانى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190313 تاريخ وفي 17368    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسعده حامد رمضان سعده -  71

  حموده عبدالجليل راضى رضا/ ملك الجيش شارع 7 الكيلو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 17372    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى بالل احمد عبدالعزيز -  72

  سامى عبدهللا خديجه/ ملك طنصار شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ يوف 17369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عزت طه -  73

 رجب عطيه السعيد مروه/ ملك التعاون بنزينه خلف المعلمين تقسيم 5 رقم عقار 7 الكيلو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 17371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف اسماعيل على انور -  74

 بالل احمد عبدالعزيز/ ملك طنصار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 17373    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر على شعبان صالح -  75

  الجليل عبد ادم صباح/ ملك الدولى الطريق النجيله ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190314 تاريخ وفي 17370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد محمود العابدين زين -  76

 منصور صابر مجدى/ ملك زويل احمد شارع العلمين ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 15930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور حنفى محمد أشرف -  77

 عبدالسميع السيد محمد اشرف/ ملك سماره اسماك بجوار جمال جول ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 16562    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا صابر سعد بشير -  78

 عبدالكريم على عبدالكريم/  ملك السائقين نقابه بجوار 1 شقه 34 عماره 4 ك ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 17376    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد مراجع حامد سلومه -  79

 ملكة 10.  9.  8.  7 رقم دبى مول االسكندرية شارع ،:   الـتأشير

،  انالعنو تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 17374    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علونى عبدالرحيم معدول محسن -  80

 عوض سعد حسن حمدى/ ملك علوانى اوالد قريه الضبعة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190317 تاريخ وفي 17375    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحافظ محمد عماد -  81

 مدنى احمد مدنى/ ملك عبدالعزيز شارع الحدادين رمل منطقه سيوه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 17380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعد محمد عوض -  82

  محمود عبدالرواف عبدهللا/ ملك التوحيد فرن بجوار العسكرية الثانوية شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 17377    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البالط محمد السيد نجالء -  83

  البالط محمد ابراهيم محمد/ ملك 15 شارع 2ك ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 17378    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالسالم عبدالحميد ادريس -  84

 عبدالسالم عبدالحميد سالم/ ملك 8الكيلو الرمل وادى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 17379    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد سعد مهدى سعداوى -  85

  جويده عبدالرازق عبدهللا هللا فتح/ ملك الرئيسى الشارع الضبعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 14753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد أحمد محمود -  86

 محمود محمد احمد محمد/ ملك االطفال رياض كليه امام العال برج الكورنيش شارع بالعنوان النشاط بنفس فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  تابع 14753 برقم وقيد 2019/3/18 بتاريخ 596 برقم اودع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 14753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد دأحم محمود -  87

  محمود محمد احمد محمد/ ملك االطفال رياض كليه امام العال برج الكورنيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 14753    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد أحمد محمود -  88

 اودع على جاهين حمزه/ ملك الشاطئ وشارع الرطب شارع 91 بالعنوان كائن سيارات بيع بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

  دائم 14753 برقم وقيد 2015/9/13 بتاريخ1250 برقم

 تم 20190319 تاريخ وفي 17384    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" العجمى محمد على الفصيح محمد" للرخام العجمى -  89

 الفار رزق ابراهيم امل/ ملك للرخام العجمى معرض الشربينى محل الباطن حفر الحمام ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 17383    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عطيه محمد ناديه -  90

 بملكها ريم فندق خلف االطباء عمارة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 17382    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عثمان هيبه عثمان -  91

  عبدالجليل هديوه هللا ضيف فرج/ ملك جالل زاهر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190319 تاريخ وفي 17381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر ابراهيم ابواليزيد احالم -  92

  ابراهيم محمد محمد عبدالمجيد/ ملك الحديد السكة نوب العلمين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 17385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اوريشه عبدالحميد عبدالفتاح مصطفى -  93

 عيسى عبدالقادر فتحى ناصف/ ملك النجده سور قبل 3 الكيلو مطروح ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حبون محمد محمود السيد)  والمحاجر المناجم واعمال وتوريداتها العموميه للمقاوالت حبون -  94

 حبون محمد محمود خالد/  ملك المراغى ،:   الـتأشير فوص،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 17387

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190320 تاريخ وفي 17386    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض رحومه حسن هللا جاب -  95

 علوش غنيوه كامل وكيل/  ملك المختار عمر شارع الرحمه برج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 17388    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم هللا راد حسين هللا راد -  96

 احمد توفيق محمد احمد/ ملك عبدالرحمن سيدى قريه مجلس خلف عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 13300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا غالب جبريل خيرهللا -  97

/  3/  21 بتاريخ 638 برقم أودع 5 الكيلو مطروح/ بالعنوان كائن سيارات غيار قطع/ بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 13300 برقم وقيد 2019

،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 17389    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالفضيل صالح ابراهيم -  98

  على عبدالفضيل صالح/ ملك النجده سور بجوار 3ك ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190321 تاريخ وفي 17391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم سالم حامد يوسف -  99

  محمد محمود محمد/ ملك العجوز عماره جالل زاهر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190322 تاريخ وفي 12311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويضه مراجع خميس هانى -  100

  عدالن احمد/ ملك عدالن احمد عماره الدوله امن شارع الحمام ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 17394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مشرى خيرهللا صالح -  101

  مشرى خيرهللا مويله/ ملك التوحيد مسجد راعى عائله بجوار السالم عزبه الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 17392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد طاهر سعد ناصر -  102

  عيسى عبدالمالك احمد/ ملك السلوم طريق ىالمطاف بجوار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 17397    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسيف عبدالسالم جويده مختار -  103

 االمين عطيوه خميس/ ملك امين اوالد شارع عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 17400    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد مرسى عبدالعزيز احمد ناديه -  104

 الفشاوى فتحى اسماعيل فتحى/ ملك والتكيف للتبريد العدلى بجوار المحطه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 17396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحاوى محمود طاهر محمد اسالم -  105

  محمود طاهر محمد/ ملك االسراء مسجد بجوار 7ك ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 17395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مشرى خيرهللا مويله -  106

  محمد مشرى خيرهللا صالح/ ملك التوحيد مسجد بجوار السالم بعزبه شقه الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 17398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسن احمد محمد معاذ -  107

   شعبان السيد جابر اشرف/ ملك هند كشرى بجوار اسكندريه شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 17401    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم على محمد مراجع سمير -  108

  عبدالمنعم على محمد مراجع سامى/ ملك العطار نجع شارع الحمام ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 17399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى السيد محمد عهدى السيد احمد -  109

  معنوف سبيته/ ملك الصفوه فندق بجوار التحرير شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190324 تاريخ وفي 17393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حويل اشتا مسعود حمد -  110

  شتا مسعود خالد/ ملك الحكمه راس بحرى اطنوح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 17407    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مزارع نورالدين محمد محمد -  111

  المصلحى محمد ايمن/ ملك باتا شارع الحمام ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 17403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" عبداللطيف جابر فاروق جابر" العقارى للتسويق الجابر -  112

 احمد عبدالباسط/ ملك علوى االول الدور المدينه زهره برج االسكندريه شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190325

  الصغير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 17406    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبشى ابراهيم احمد محمد -  113

  فرج هللا جاب يوسف حسن/ ملك رشيد عطيه يوسف عماره الرئيسى الشارع العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 17402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان يونس حامد احمد -  114

  محمد عبدهللا محمد عبدالحميد/ ملك البطوخى شارع سيوه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 17404    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد صالح احمد -  115

  على احمد صالح/ ملك السوانى حى الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190325 تاريخ وفي 17405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عطيه خضر صابر -  116

    غنيوه فايز عبدالحليم/ ملك السريكو منطقه المياه شركه امام العجارمه عزبه ،:   الـتأشير

 17409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" حسين عبدالمجيد عيد محمد" االراضى وتقسيم وتوريداتها للمقاوالت عيد مكتب -  117

 قاسم محمد/ ملك بالزا محمود محل اعلى اسكندرية شارع الحمام ،:   الـتأشير وصف،  عنوانال تعديل تم 20190326 تاريخ وفي

 عيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190326 تاريخ وفي 17408    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد مرسى ابراهيم -  118

  عمر فايز محمد/ ملك الرئيسى الشارع العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 17410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر على رجب عمرو -  119

  يوسف محمد مدحت/ ملك رسوه ابو عبدهللا مدرسة امام 4 بالكيلو 2 عقار ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 17413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق محمد احمد ابراهيم طارق -  120

 فرحات طايل بدر/ ملك طايل عائلة مغسلة بجوار مالك االمام شارع 7 الكيلو ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 11877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى هللا عبد حامد نبيل -  121

 الثالثه المجاوره الصفا سوق العرب برج كائن منزليه وادوات كهربائيه اجهزه بيع بنشاط اآلخر الرئيسي المحل إلغاء ،:   الـتأشير

 دائم 5755 برقم المقيد 59 رقم محل االول السكنى الحى

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 17411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد شفيق عالم الحسن -  122

  سعيد السيد شفيق عالم/ ملك 2 شقة 25 عمارة العقارى الشهر بجوار الحمام ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 17414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبدالرحيم شعبان رافت -  123

  سليمان عياد موسى/ ملك الصحى التامين عماره اسكندريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 17417    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فضل على عبدالمنعم -  124

  على محمد ميهوب ابراهيم/ ملك القاضى شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 17412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جمال حسني مصطفي -  125

 محمود اللطيف عبد المنعم عبد/ ملك بورسعيد 13 شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190327 تاريخ وفي 17416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد محمد عبدالمجيد عطيه -  126

 حماده صيف محمد ايمن/ ملك بورسعيد شارع 13 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190328 تاريخ وفي 17420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم السيد عطيه ايمن -  127

   مهران شحاته محمد السيده/ ملك التجارى السوق الرويسات الحمام ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 17421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد الخضرى حسين -  128

 ذيب مبروك رمضان/ ملك عثمان فضيل بجوار الرئيسي الشارع العلمين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190331 تاريخ وفي 17422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب جمعه عبدالقادر عبداللطيف -  129

 ميهوب جمعه عبدالقادر/ ملك عبدالرحمن سيدى الضبعة ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 15384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبدالهادى ممدوح عبدالقادر -  1

 يدوى نجاره ورشه محل:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 15384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم عبدالهادى ممدوح عبدالقادر -  2

 بويات و حدايد:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 13329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض إبراهيم كريم مرتاح -  3

 وتوريداتها عمومية مقاوالت مكتب:  التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  النشاط تعديل تم20190306 تاريخ وفي 13329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابراهيم كريم مرتاح -  4

 تصدير و استيراد:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190312 تاريخ وفي 16574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى جاد وردانى سيد -  5

 بالتجزئه بقاله

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 16562   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جادهللا صابر سعد بشير -  6

 الغير لحساب وشراء بيع سيارات معرض:  ليصبح النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 11818   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن خليفة حمزة محمد -  7

 الجاهزه والوجبات االسماك وتوريد ومطعم اسماك تجميد ثالجه:  النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190317 تاريخ وفي 15590   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن يوسف يادم سيد -  8

 طباقى عيش مخبز:  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190320 تاريخ وفي 13291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود موسي زيدان محمود -  9

 دقيق مستودع:النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190321 تاريخ وفي 11676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب عمر قاسم جمعه -  10

 محاجر أعمال/  نشاط إضافة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190324 تاريخ وفي 14092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده طه فتحى جهاد -  11

 مستندات تصوير: نشاط اضافه

 وصف،  النشاط تعديل تم20190328 تاريخ وفي 7250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى عبدالجواد عبدالسالم عمر -  12

 عمومية مقاوالت بناء مواد توريدات/ النشاط أصبح:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 17357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان عبدهللا محمود اسالم -  1

 خاص: التأشير

 تعديل تم20190319 تاريخ وفي 17384   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" العجمى محمد على الفصيح محمد" للرخام العجمى -  2

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 17345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد اسبيته منصور يونس -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 17417   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد فضل على عبدالمنعم -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 17395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدم مشرى خيرهللا مويله -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 17350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم محمد كريم -  6

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 17413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق محمد احمد ابراهيم طارق -  7

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 17378   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عبدالسالم عبدالحميد ادريس -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 17328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد خليفه احمد محمد -  9

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 17407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مزارع نورالدين محمد محمد -  10

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 17344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوامى عمر عبدالفضيل صباح -  11

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 14753   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد أحمد محمود -  12

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 17371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف اسماعيل على انور -  13

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 17336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد على عبدالرحيم ابوبكر -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 17365   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عياد عبدالجواد عبدالسالم -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 17354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالنعيم محمد -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 17354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد عبدالنعيم محمد -  17

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 9586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه بخيت حنا ثناء -  18

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 17422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب جمعه عبدالقادر عبداللطيف -  19

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 17331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى حسن محمد السيد زكى احمد -  20

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 17370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد محمود العابدين زين -  21

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 17389   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبدالفضيل صالح ابراهيم -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 17351   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض سعد خميس ادريس -  23

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 17364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود موسى زيدان على -  24

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 17412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جمال حسني مصطفي -  25

 خاص: التأشير وصف

 وفي 17355   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" رحيم عمر محمد عبدالناصر"وتوريداتها العموميه للمقاوالت الناصر مكتب -  26

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ

 تاريخ وفي 17330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" عبدالعزيز ميكائيل صافى ضى" وتوريداتها العموميه للمقاوالت ضى -  27

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 9586   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه بخيت حنا ثناء -  28

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 17363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على قاسم خميس احمد -  29

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 17367   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد عيسى مؤمن مبروك -  30

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 17339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسخرون غبلاير حنا حربيه -  31

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 17375   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالحافظ محمد عماد -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 17340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على محمد احمد -  33

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 17394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مشرى خيرهللا صالح -  34

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 17403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" عبداللطيف جابر فاروق جابر" العقارى للتسويق الجابر -  35

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325

،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 17386   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض رحومه حسن هللا جاب -  36

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 17404   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد صالح احمد -  37

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 7967   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل عبدالزين رمضان -  38

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 17402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان يونس حامد احمد -  39

 خاص: التأشير

 17409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" حسين عبدالمجيد عيد محمد" االراضى وتقسيم وتوريداتها للمقاوالت عيد مكتب -  40

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 14416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد أحمد صابر محمد -  41

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 9269   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر السيد سمير وليد -  42

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 17388   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم هللا راد حسين هللا راد -  43

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 17368   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسعده حامد رمضان سعده -  44

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 17382   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عثمان هيبه عثمان -  45

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 17383   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود عطيه محمد ناديه -  46

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 17392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد طاهر سعد ناصر -  47

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190313 تاريخ وفي 17366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جويده حامد الكريم عبد خالد -  48

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 17352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سعيد عمر خالد -  49

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 17356   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبل فتحى احمد محمود -  50

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 17325   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل حمرايه عبدالواحد اسماعيل -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 17334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين شعبان محمد -  52

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 17401   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمنعم على محمد مراجع سمير -  53

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190326 تاريخ وفي 17408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته محمد مرسى ابراهيم -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 17346   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد كويله عمر كويله -  55

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 17399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى السيد محمد عهدى السيد احمد -  56

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 17373   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر على شعبان صالح -  57

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 17335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد عيد عماد -  58

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 17358   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا ضيف عبدالحفيظ صافى زمزم -  59

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 15424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين رحومة جويدة رمضان -  60

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190303 تاريخ وفي 17327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل صابر هللا فتح خميس -  61

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190331 تاريخ وفي 17421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد الخضرى حسين -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 17400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد مرسى عبدالعزيز احمد ناديه -  63

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190319 تاريخ وفي 17381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضر ابراهيم ابواليزيد احالم -  64

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190311 تاريخ وفي 17353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ابراهيم صالح عبدهللا -  65

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 17376   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد مراجع حامد سلومه -  66

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 17393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حويل اشتا مسعود حمد -  67

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 17380   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سعد محمد عوض -  68

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190328 تاريخ وفي 17420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعظيم السيد عطيه ايمن -  69

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 17341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين احمد حمدى -  70

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 17405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان عطيه خضر صابر -  71

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 17338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن على خليفه على محمود -  72

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 17359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميكائيل رحيل عبدالكريم رجب -  73

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 17333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، تعلب ناجى رزق محمد -  74

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 17414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبدالرحيم شعبان رافت -  75

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190307 تاريخ وفي 17347   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوعزه هللا جاب يونس مسعود -  76

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 17398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محسن احمد محمد معاذ -  77

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190321 تاريخ وفي 17391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم سالم حامد يوسف -  78

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 17411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد شفيق عالم الحسن -  79

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 17360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبداللطيف السيد ابراهيم -  80

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 17361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين زاعم حسين عبدالبارى -  81

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190318 تاريخ وفي 17379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد سعد مهدى سعداوى -  82

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190304 تاريخ وفي 17332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرحات عبداللطيف محمد تامر -  83

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 17348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" مندور عبدهللا الدين سعد محمد" وتوريداتها العمومية للمقاوالت مندور -  84

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190307

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 17343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عدلى كمال محمد -  85

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190322 تاريخ وفي 12311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويضه مراجع خميس هانى -  86

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 17372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى بالل احمد عبدالعزيز -  87

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190305 تاريخ وفي 17337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عجيله صيام ابراهيم وليد -  88

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190317 تاريخ وفي 17374   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علونى عبدالرحيم معدول محسن -  89

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190310 تاريخ وفي 17349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبدهللا عبدالمجيد محمد -  90

 خاص: التأشير وصف

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حبون محمد محمود السيد)  والمحاجر المناجم واعمال وتوريداتها العموميه للمقاوالت حبون -  91

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 17387

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190325 تاريخ وفي 17406   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبشى ابراهيم احمد محمد -  92

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 17397   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوسيف عبدالسالم جويده مختار -  93

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 17416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد محمد عبدالمجيد عطيه -  94

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190306 تاريخ وفي 17342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد السيد محمد -  95

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190327 تاريخ وفي 17410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر على رجب عمرو -  96

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

،  الشركة نوع تعديل تم20190312 تاريخ وفي 17362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العالم محمد السعيد مسعد امين -  97

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190324 تاريخ وفي 17396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحاوى محمود طاهر محمد اسالم -  98

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190314 تاريخ وفي 17369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم عزت طه -  99

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190320 تاريخ وفي 17385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اوريشه عبدالحميد عبدالفتاح مصطفى -  100

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 واألدوات للخردوات سيوه زهراء: الى 9937 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190305:  تاريخ فى  ،  -  1

   المدرسيه

 للمقاوالت العقارية مطروح اعمار: الى 15156 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190310:  تاريخ فى  ،  -  2

   وتوريداتها العمومية

   الكيلو ابو: الى 11873 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190313:  تاريخ فى  ،  -  3

 المدرسيه لالدوات الصفوه مكتبه: الى 14092 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190324:  تاريخ فى  ،  -  4

   المستندات وتصوير

   سيوه نواره: الى 17372 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190326:  تاريخ فى  ،  -  5

   وتوريداتها العامه للمقاوالت إف_  أر: الى 17388 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190327:  تاريخ فى  ،  -  6

 وتكيف كهربائية اجهزه لبيع يورو: الى 17288 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190331:  تاريخ فى  ،  -  7

   وتبريد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 16970   برقم    20190317:  تاريخ ،   يوسف شحاته محمد محمد داليا -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفى ،   16606:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاهم بكر ابو رياض اسالم كهاوشري بشندى محمد ماجدة شركه   - 1

 بسيطة توصية شركة فسخ عقد بموجب 2019/  3/  4 بتاريخ رقم 465 بالتأشير  السجل شطب/محو تم   20190304 تاريخ

 2019/  3/  4 بتاريخ 1810 برقم التاريخ ثابت

 شطب/محو تم   20190326 تاريخ وفى ،   5298:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه يوسف ابوبكر صالح   - 2

 6/  5 بتاريخ 3954 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة فسخ عقد بموجب 2019/  3/  26 بتاريخ 673 رقم باتاشير  السجل

 2018/  1/  24 المؤرخ  الشركة فسخ عقد على التوقيع بصحة الجزئية المحكمة وحكم 2018/

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20190311،   تاريخ وفي 14314، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاة مرضي حسين عبدالسالم -  1

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190317،   تاريخ وفي 16902، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عياد عبدالحميد عبدالعزيز -  2

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

   تاريخ وفي 8310، برقم قيدها بقس ،  تضامن شركة مرضي حسين السالم عبد وشريكه مرضى حسين السميع عبد -  3

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190318،

 رأس تعديل تم 20190318،   تاريخ وفي 8310، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه مرضى حسين السالم عبد -  4

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 رأس تعديل تم 20190318،   تاريخ وفي 8310، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه مرضى حسين السميع عبد -  5

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190306 تاريخ وفي 13894    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاة حنيش يونس أصليب شريف -  1

 حنيش يونس اصليب صالح/  ملك التجريبيه المدرسه بجوار الريفيه شارع 7 عقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  2

 سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 مطروح محافظه/  ملك

 تاريخ وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  3

 محافظه/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318

 مطروح

 وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" يكةوشر بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  4

 محافظه/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 مطروح

 تاريخ وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  5

 محافظه/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318

 مطروح

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  6

 سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 مطروح محافظه/  ملك

 وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  7

 محافظه/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 مطروح

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  8

 سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 مطروح محافظه/  ملك

 تاريخ وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  9

 محافظه/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318

 مطروح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  10

/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

 مطروح محافظه

 وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  11

 محافظه/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 مطروح

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  12

 سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 مطروح محافظه/  ملك

 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  13

/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

 مطروح محافظه

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  14

 سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 مطروح محافظه/  ملك

 وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  15

 محافظه/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 مطروح

 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  16

/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

 مطروح محافظه

 وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  17

 محافظه/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 مطروح

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  18

 سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 مطروح محافظه/  ملك

 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  19

/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 دلهالمع س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

 مطروح محافظه

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  20

 سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 مطروح محافظه/  ملك

 وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  21

 محافظه/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 مطروح

 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  22

/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

 مطروح محافظه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  23

 محافظه/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 مطروح

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  24

 سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 مطروح محافظه/  ملك

 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  25

/  ملك سيوه قرشيت عين منطقه غ 38 المعدله س 63 مالحه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

 مطروح محافظه

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  26

 عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة تعديل

 وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  27

 شركة تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن

 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  28

 تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة

 وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  29

 شركة تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  30

 عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة تعديل

 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  31

 تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  32

 عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة تعديل

 وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  33

 شركة تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن

 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  34

 تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة

 وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة اللب أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  35

 شركة تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  36

 عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة تعديل

 13173    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  37

 تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت نتضام شركة

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  38

 عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة تعديل

 وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  39

 شركة تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن

 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  40

 تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة

 وفي 13173    برقم يدهاق سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  41

 شركة تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  42

 عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة تعديل

 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  43

 تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

 الفرع إلغاء مت 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  44

 عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة تعديل

 وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  45

 شركة تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن

 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  46

 تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة

 وفي 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  47

 شركة تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  48

 عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي 13173

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 13173    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،" وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  49

 تعديل عقد بموجب 2019/  3/  18 بتاريخ 591 رقم بالتأشير ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190318 تاريخ وفي

 الفرع إلغاء تم 2019/  3/  16 بتاريخ 2236 برقم التاريخ ثابت تضامن شركة

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سولت سيوة شركة: الى 13173 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190318:  تاريخ فى  ،  -  1

 "وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد

 سولت سيوة شركة: الى 13173 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190318:  تاريخ فى  ،  -  2

 "وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد

 سولت سيوة شركة: الى 13173 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190318:  تاريخ فى  ،  -  3

 "وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد

 سولت سيوة شركة: الى 13173 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190318:  تاريخ فى  ،  -  4

 "وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

:  تاريخ ، مستحقاتة كافة واستالم الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  قاسم عياد عبدالحميد عبدالعزيز -  1

 16902   برقم    20190317

:  تاريخ ، مستحقاتة كافة واستالم الشريك تخارج  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  عياد عبدالحميد عمران نورالدين -  2

 16902   برقم    20190317

   برقم    20190317:  تاريخ ، مستحقاتة كافة واستالم الشريك تخارج  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد خليل كمال احمد -  3

16902 

 مجتمعين الشريكين حق من ليصبح والتوقيع اإلدارة بند تعدل  شريك و مدير  تضامن شركة  قاسم عياد عبدالحميد عبدالعزيز -  4

 مع والتعامل البنوك كافة من وااليداع والسحب وصرفها الشيكات على والتوقيع البنوك فى الحسابات فتح فى الحق ولهما منفردين او

 ، اغراضها ضمن ومن الشركة لصالح التصرفات كافة يكون ان بشرط والصفقات العقود وابرام والخاص العام القطاع شركات

 16902   برقم    20190317:  تاريخ

 الشريكين حق من ليصبح والتوقيع اإلدارة بند تعدل  متضامن شريك خروج  تضامن شركة  عياد عبدالحميد عمران نورالدين -  5

 البنوك كافة من وااليداع والسحب وصرفها الشيكات على والتوقيع البنوك فى الحسابات فتح فى الحق ولهما منفردين او مجتمعين

 ضمن ومن الشركة لصالح التصرفات كافة يكون ان بشرط والصفقات العقود وابرام والخاص العام القطاع شركات مع والتعامل

 16902   برقم    20190317:  تاريخ ، اغراضها

 او مجتمعين الشريكين حق من ليصبح والتوقيع اإلدارة بند تعدل  شريك و مدير  تضامن شركة  احمد خليل كمال احمد -  6

 مع والتعامل البنوك كافة من وااليداع والسحب وصرفها الشيكات على والتوقيع البنوك فى الحسابات فتح فى الحق ولهما منفردين

 ، اغراضها ضمن ومن الشركة لصالح التصرفات كافة يكون ان بشرط والصفقات العقود وابرام والخاص العام القطاع شركات

 16902   برقم    20190317:  تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة"  وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  1

 13173   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن

:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة"  وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  2

 13173   برقم    20190318

 تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة"  وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  3

 13173   برقم    20190318: 

:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة"  وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  4

 13173   برقم    20190318

 ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة"  وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  5

 13173   برقم    20190318:  تاريخ

 تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة"  وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  6

 13173   برقم    20190318: 

 توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية"  وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  7

 13173   برقم    20190318:  تاريخ ، بسيطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

:  تاريخ ، بسيطة توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية"  وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  8

 13173   برقم    20190318

 ، بسيطة توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية"  وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  9

 13173   برقم    20190318:  تاريخ

:  تاريخ ، بسيطة توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية"  وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  10

 13173   برقم    20190318

 بسيطة ةتوصي التاريخ ثابت  بسيطة توصية"  وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  11

 13173   برقم    20190318:  تاريخ ،

 ، بسيطة توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية"  وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  12

 13173   برقم    20190318:  تاريخ

 شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة"  وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  13

 13173   برقم    20190318:  تاريخ ، تضامن

:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة"  وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  14

 13173   برقم    20190318

 ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة"  وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  15

 13173   برقم    20190318:  تاريخ

:  تاريخ ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة"  وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  16

 13173   برقم    20190318

 تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة"  وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير ادلإلستير سولت سيوة -  17

 13173   برقم    20190318:  تاريخ ،

 ، تضامن شركة التاريخ ثابت  تضامن شركة"  وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  18

 13173   برقم    20190318:  تاريخ

 توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية"  وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  19

 13173   برقم    20190318:  تاريخ ، بسيطة

:  تاريخ ، بسيطة توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية"  وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه -  20

 13173   برقم    20190318

 ، بسيطة توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية"  وشريكة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوه شركه -  21

 13173   برقم    20190318:  تاريخ

:  تاريخ ، بسيطة توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية"  وشركاة بالل أحمد بالل" والتصدير لالستيراد سولت سيوة شركة -  22

 13173   برقم    20190318

 بسيطة توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية"  وشركاة بكرين منصور يوسف" الملح وإنتاج والتصدير لإلستيراد سولت سيوة -  23

 13173   برقم    20190318:  تاريخ ،

 ، بسيطة توصية التاريخ ثابت  بسيطة توصية"  وشركاة بكرين منصور يوسف" والتصدير لإلستيراد سولت سيوة شركة -  24

 13173   برقم    20190318:  تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 12543   برقم    20190303:  تاريخ ، 440  2017-2-14/ ج  هارون عقيلة شحاتة صالح -  1

 8547   برقم    20190303:  تاريخ ، 442  2016-10-24/ ج  عليوه عبدالحميد محمد -  2

 8035   برقم    20190303:  تاريخ ، 444  2015/06/20 ج  محيقن داود على فرج -  3

 12351   برقم    20190303:  تاريخ ، 445  2016-10-12/ ج  فضيل عبدالعظيم سليم حسن -  4

 5103   برقم    20190304:  تاريخ ، 466  1994/02/12 ج  خليفه السيد احمد فوزيه -  5

 5103   برقم    20190304:  تاريخ ، 467  1999/02/12 ج  خليفه السيد احمد فوزيه -  6

 5103   برقم    20190304:  تاريخ ، 468  2004/02/12 ج  خليفه السيد احمد فوزيه -  7

 5103   برقم    20190304:  تاريخ ، 469  2009/02/12 ج  خليفه السيد احمد فوزيه -  8

 5103   برقم    20190304:  تاريخ ، 470  2014/02/12 ج  خليفه السيد احمد فوزيه -  9

 5103   برقم    20190304:  تاريخ ، 471  2019/02/12 ج  خليفه السيد احمد فوزيه -  10

 13634   برقم    20190304:  تاريخ ، 459  2018-11-18/ ج  ابراهيم فرج الدين صالح خيرى -  11

 8361   برقم    20190304:  تاريخ ، 452  2011-4-29/ ج  بدر السيد احمد سمير -  12

 8361   برقم    20190304:  تاريخ ، 453  2016-4-29/ ج  بدر السيد احمد سمير -  13

 13518   برقم    20190304:  تاريخ ، 462  2108/08/21 ج  خليل عبدالرحمن عبدالمنعم على -  14

 4977   برقم    20190304:  تاريخ ، 456  2013-7-9/ ج  ابراهيم على ابراهيم -  15

 4977   برقم    20190304:  تاريخ ، 457  2018-7-9/ ج  ابراهيم على ابراهيم -  16

 13316   برقم    20190304:  تاريخ ، 464  2018/03/31 ج  إبراهيم عبدالعاطي إبراهيم صبحي -  17

 11069   برقم    20190304:  تاريخ ، 454  2014-6-15/ ج  حميده الكريم عبد راوى ابو مهنا -  18

 12547   برقم    20190305:  تاريخ ، 473  2017-2-14/ ج  محمود خيرهللا غانم طاهر -  19

 13854   برقم    20190306:  تاريخ ، 490  2019/04/01 ج  قطارية أحمد عبدالحميد محمود خالد -  20

:  تاريخ ، 490  2019/04/01 ج"  قطارية أحمد عبدالحميد محمود خالد"وتوريداتها العمومية للمقاوالت قطارية -  21

 13854   برقم    20190306



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو

 10184   برقم    20190306:  تاريخ ، 486  2017/02/19 ج  سليم الدين سعد علي شريف -  22
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 13138   برقم    20190307:  تاريخ ، 497  2017/12/26 ج  مفتاح على مراجع طيب -  29

 6000   برقم    20190310:  تاريخ ، 505  2019/03/21 ج  جندي يحيى امير -  30

 13065   برقم    20190310:  تاريخ ، 510  2017/11/19 ج  رزق جرجس نصيف جورجيت -  31

 12164   برقم    20190310:  تاريخ ، 509  2016/07/06 ج  بدر عبدالرحيم يعقوب عبدالحفيظ -  32

 10738   برقم    20190310:  تاريخ ، 512  2017-12-31/ ج  الدقر سليم محمد عصام -  33

 11083   برقم    20190310:  تاريخ ، 507  2014/06/23 ج  بريك حداد قاضى انور -  34

 7599   برقم    20190310:  تاريخ ، 506  2019/04/27 ج  الجواد عبد محمد يسرى -  35

 10738   برقم    20190310:  تاريخ ، 511  2018-8-19/ ج  الدقر سليم محمد عصام -  36

 6173   برقم    20190311:  تاريخ ، 521  2016/01/17 ج  الفحام السيد كاظم جابر -  37
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 13228   برقم    20190312:  تاريخ ، 536  2018-2-18/ ج  كويسه ابو السيد عبد زروق محمود -  39
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 ، 547  2019/03/23 ج(   جابر على محمد محمد احمد) الصحيه واالدوات والديكور النجاره لوازم لتصدير جابر ال -  42

 13840   برقم    20190313:  تاريخ
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   برقم    20190314:  تاريخ ، 561  2019-1-25/ ج(  والتصدير لالستيراد مجلى احمد) مجلى عبدالعال محمد احمد -  44
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 10960   برقم    20190314:  تاريخ ، 566  2019/03/25 ج  الدسوقى محمد ابراهيم احمد -  45

    20190314:  تاريخ ، 566  2019/03/25 ج"  الدسوقى محمد إبراهيم إبراهيم أحمد* "السيارات لتجارة الدسوقى* -  46

 10960   برقم
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 8527   برقم    20190314:  تاريخ ، 559  2011/10/13 ج  صابر عبدالمجيد محمد -  48



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جز ز التعامل معال يجو
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 7015   برقم    20190317:  تاريخ ، 570  2013-1-21/ ج  مسلم محمد عمر محمد -  57

 7015   برقم    20190317:  تاريخ ، 571  2018-1-21/ ج  مسلم محمد عمر محمد -  58

 13800   برقم    20190317:  تاريخ ، 579  2019-3-6/ ج  عبدالرازق صبح حامد محمد -  59

 10881   برقم    20190318:  تاريخ ، 598  2019/01/28 ج  الجيار ابراهيم السيد ايمن -  60

 12430   برقم    20190318:  تاريخ ، 593  2017-11-12/ ج  غيث حوسين وصفى سامح -  61

 12306   برقم    20190318:  تاريخ ، 597  2016/09/20 ج  عبدالمجيد محمد سيد عمرو -  62

 13153   برقم    20190318 : تاريخ ، 594  2018/01/03 ج  حمد خميس الغني عبد يونس -  63

 7228   برقم    20190319:  تاريخ ، 610  2003/06/06 ج  محمد حسن عاطف -  64

 7228   برقم    20190319:  تاريخ ، 611  2008/06/06 ج  محمد حسن عاطف -  65

 7228   برقم    20190319:  تاريخ ، 612  2013/06/06 ج  محمد حسن عاطف -  66

 7228   برقم    20190319:  تاريخ ، 613  2018/06/06 ج  محمد حسن عاطف -  67

 13717   برقم    20190319:  تاريخ ، 608  2019-1-1/ ج*  مؤمن محارب عبداللطيف أحمد* -  68

 12317   برقم    20190319:  تاريخ ، 600  2016/09/26 ج  سليمان صابر عباس احمد -  69

 7559   برقم    20190319:  تاريخ ، 607  2019/03/08 ج  حنو هارون السالم عبد -  70

 7180   برقم    20190319:  تاريخ ، 604  2013-5-10/ ج  المتولى أحمد محمود أحمد -  71

 7180   برقم    20190319:  تاريخ ، 605  2018-5-10/ ج  المتولى أحمد محمود أحمد -  72

 4447   برقم    20190320:  تاريخ ، 617  2010/11/23 ج  محمد مؤمن محمد عواد -  73

 4447   برقم    20190320:  تاريخ ، 618  2015/11/23 ج  محمد مؤمن محمد عواد -  74

 5291   برقم    20190320:  تاريخ ، 620  1994/11/07 ج  سعد درويش سعد مجدى -  75

 5291   برقم    20190320:  ريختا ، 621  1999/11/07 ج  سعد درويش سعد مجدى -  76
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 5291   برقم    20190320:  تاريخ ، 622  2004/11/07 ج  سعد درويش سعد مجدى -  77

 5291   برقم    20190320:  تاريخ ، 623  2009/11/07 ج  سعد درويش سعد مجدى -  78

 5291   برقم    20190320:  تاريخ ، 624  2014/11/07 ج  سعد درويش سعد مجدى -  79

:  تاريخ ، 626  2018/05/20 ج  موسي سليمان عبدهللا حمد" الجاهزة والمالبس لألحذية حمد محالت سلسلة -  80

 13405   برقم    20190320

:  تاريخ ، 627  2018/05/20 ج"  موسي سليمان عبدهللا حمد" الجاهزة والمالبس لألحذية حمد محالت سلسلة -  81

 13405   برقم    20190320

 13291   برقم    20190320:  تاريخ ، 614  2018-3-14/ ج  محمود موسي زيدان محمود -  82

 7460   برقم    20190320:  تاريخ ، 619  2018/12/08 ج  على عواد عواد وئام -  83

 13300   برقم    20190321:  تاريخ ، 636  2018-3-21/ ج  جادهللا غالب جبريل خيرهللا -  84

 13752   برقم    20190321:  تاريخ ، 639  2019-1-26/ ج  بشرى سدراك لمعى موريس سامى -  85

 12724   برقم    20190321:  تاريخ ، 631  2017-4-23/ ج  موسى حوز صافى مختار -  86

 8291   برقم    20190321:  تاريخ ، 634  2016/02/20 ج  زيد أبو راضى يوسف -  87

 13896   برقم    20190324:  تاريخ ، 642  2019-4-28/ ج  الجارحى موسى دالحليمعب يحى -  88

 10904   برقم    20190324:  تاريخ ، 655  2019/02/11 ج  مسعود قاسم حسن عيسى -  89

 13229   برقم    20190325:  تاريخ ، 656  2018/02/18 ج  السحماوى رضوان عبدالرحيم عبدالعليم طارق -  90

 4674   برقم    20190325:  تاريخ ، 660  2017-2-4/ ج  سعد ميمون رشيد -  91

 8060   برقم    20190325:  تاريخ ، 665  2005-7-11/ ج  المؤذن على العزيز عبد هللا فتح -  92

 8060   برقم    20190325:  تاريخ ، 666  2010-7-11/ ج  المؤذن على العزيز عبد هللا فتح -  93

 8060   برقم    20190325:  تاريخ ، 667  2015-7-11/ ج  المؤذن على العزيز عبد هللا فتح -  94

 4761   برقم    20190325:  تاريخ ، 659  2017-8-17/ ج  هللا نصر جالى حكيم -  95

 9266   برقم    20190326:  تاريخ ، 676  2018/12/06 ج  حميده مبروك محمود الناصر عبد -  96

 12614   برقم    20190326:  تاريخ ، 669  2017/03/12 ج  ابوخزيم مجيد مشحود صالح -  97

 12349   برقم    20190326:  تاريخ ، 677  2016-10-12/ ج  عبدالجليل عبدالرسول جبريل نبيل -  98

 6112   برقم    20190327:  تاريخ ، 685  2004/10/29 ج  مهلل عبدالظاهر على -  99

 6112   برقم    20190327:  تاريخ ، 686  2009/10/29 ج  مهلل عبدالظاهر على -  100

 6112   برقم    20190327:  تاريخ ، 687  2014/10/29 ج  مهلل عبدالظاهر على -  101

 13249   برقم    20190327:  تاريخ ، 689  2018-2-27/ ج  عمر مفتـاح الرحيم عبد الباسـط عبد -  102

 12803   برقم    20190328:  تاريخ ، 700  2017-5-21/ ج  مدين احمد محمد احمد -  103
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 8097   برقم    20190328:  تاريخ ، 696  2015-8-26/ ج  العليم عبد صالح ادريس -  104

 12321   برقم    20190328:  تاريخ ، 698  2016-9-27/ ج  الكهربائيه لالدوات سنوسى عبدالحميد -  105

 13664   برقم    20190331:  تاريخ ، 704  2018-12-5/ ج  خضر محمد مصطفى محمد محمد -  106

 13004   برقم    20190331:  تاريخ ، 702  2017-10-1/ ج  حميدة محجوب عبدالواحد عبدالباسط -  107
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 7925   برقم    20190303:  تاريخ ، 434  2015/02/28 ج  وشريكه سعد عبدالرازق حمد -  1

 13894   برقم    20190306:  تاريخ ، 494  2019/04/23 ج  وشركاة حنيش يونس أصليب شريف -  2

 6190   برقم    20190310:  تاريخ ، 519  2010/03/06 ج  م.م.ش العقاريه لالستثمارات الوادى نبع شركة -  3

 6190   برقم    20190310:  تاريخ ، 520  2015/03/06 ج  م.م.ش العقاريه لالستثمارات الوادى نبع شركة -  4

 10968   برقم    20190317:  تاريخ ، 583  2019/04/02 ج  وشريكه نصر رمضان مصطفي -  5

 5298   برقم    20190326:  تاريخ ، 672  2014-11-21/ ج  وشريكه يوسف ابوبكر صالح -  6

 9593   برقم    20190326:  تاريخ ، 674  2010/02/28 ج  وشركاه حوسين مساعد الخالق عبد -  7

 9593   برقم    20190326:  تاريخ ، 675  2015/02/28 ج  وشركاه حوسين مساعد الخالق عبد -  8
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