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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 نت مقهى عن 17676 برقم 20190730 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى حسن محمد السعيد احمد -  1

 عبدالمحسن محمد عبدالظاهر/ ملك رياض عبدالمنعم ميدان المطار شارع:  بجهة ، كمبيوتر وخدمات

 عن 17643 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم بدر عبدالرحمن عبدالزين -  2

 عبدالرحمن عبدالزين انور/ ملك الزيتون حى مدخل:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت مكتب

 عن 17668 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خيرهللا جمعه عبدالعاطى خيرهللا -  3

 جمعة عبد جارح/ ملك العربيات نجع جالله قرية الضبعة:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 اكسسوار محل عن 17628 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم تهامى سالم محمود -  4

 جبريل عبدالزين رمضان/ ملك الكورنيش ببرج ليبيا شارع مع الروم علم شارع تقاطع:  بجهة ، محمول

 مكتبيه ادوات عن 17646 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحيله سلطان غانم فرج -  5

 رحيله سلطان غانم محمد/ ملك عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، حريمى واكسسورات

 تصوير عن 17667 برقم 20190724 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غيث حوسين طاهر راتب -  6

 المالحية والوكالة الجمركية االوراق وإنهاء الجمركية الدائرة داخل الركاب ونقل للمسافرين الخدمة وتقديم ملفات وبيع مستندات

 وتراخيص الجمركية اإلجراءات وإنهاء الحقائب وحمل وتحميل وتنزيل بالعينة والكشف والتفريغ والشحن التصدير و واإلستيراد

 المصرية االوقاف هيئة/ ملك الكبير المسجد بجوار 2.1 رقم االوقاف محالت السلوم:  بجهة ، المعدنية اللوحات وتركيب المرور

 مقاوالت عن 17669 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ممبى عمر مسعود عبدالنبى -  7

 جبريل جمعة جبريل/ ملك المتحف شارع العلمين:  بجهة ، وتوريداتها عمومية

 بيع عن 17617 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر عبدالرحيم كريم عبدالمنعم -  8

 حسين على خميس على/ ملك الوليد بن خالد مسجد بجوار القديم المرور شارع:  بجهة ، سيارات زيوت

 مكتب عن 17624 برقم 20190704 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االحول طايل ابراهيم مجدى احمد -  9

 اسكندر رياض عاطف/ ملك زغلول سعد شارع 68 عقار:  بجهة ، هندسى

 خام محجر عن 17652 برقم 20190716 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد فايز فضل سبيته -  10

 المحافظة/ ملك الحكمة راس:  بجهة ، الدولوميت

 حيه طيور تجاره عن 17635 برقم 20190709 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن نوح ادم موسى -  11

 المدينه مجلس/ ملك 4 رقم محل الصحيه الشئون خلف الطبيه:  بجهة ،

 مركز عن 14318 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد حسين مصطفى -  12

 حسين محمد حسين/ ملك 159 ك الساحلى مطروح اسكندريه طريق الضبعه:  بجهة ، سيارات غيار قطع بيع

 مركز عن 14318 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد حسين مصطفى -  13

 كافتيريا بجوار الضبعه/ بالعنوان كائن الغير لحساب سيارات تاجير مكتب/ بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، سيارات غيار قطع بيع

 دائم وقيد 2015/1/22 بتاريخ 122 برقم اودع ميسو الحاج

 عطاره بيع عن 17645 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعال محمد خالد -  14

 فرج رحومه ابوعجيله فرحات/ ملك الحديث اهل مسجد بجوار الجديد الشارع الغربيه العزبه:  بجهة ، غذائيه ومواد

 بقاله عن 17647 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى محمود عبدالغنى محمد -  15

 عبدهللا محمد احمدصبرى/ ملك الباطن حفر الحمام:  بجهة ،
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 17673 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحديدى اسماعيل محمد حسن اسماعيل -  16

 محمد صالح غيث محمد/ ملك كيلوباترا اول القصر شارع مطروح بورتو:  بجهة ، الغير لحساب مفروش تاجير مكتب عن

 مكتب عن 17672 برقم 20190728 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوبكر محمد ابوبكر يونس -  17

 ابوبكر محمد ابوبكر/ ملك الزيتون حى عجيبه:  بجهة ، تصدير

 ، صيدليه عن 17651 برقم 20190716 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معبدالسال احمد كالى رنا -  18

 ابوزيد محمود محمد احمد/ ملك المستقبل برج جمال جول تقاطع القديم المينا شارع طالب ابن على شارع:  بجهة

 اداره مكتب عن 17626 برقم 20190707 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكى ماهر عاطف وائل -  19

 مراجع السيد عبدالرحمن/ ملك الملح شارع الروم علم شارع:  بجهة ، وكافتيريا مطاعم

 عن 17653 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بحيرى فضل فايز الدين صفى -  20

 بحيرى فضل فايز/ ملك الكهرباء شرطة بجوار الكورنيش شارع:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 اداره مكتب عن 17641 برقم 20190710 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين فرج سالم احمد -  21

 حسين فرج احمد سالم/ ملك حجازى فرن بجوار الروم علم شارع:  بجهة ، مزادات ودخول كافتيريات

 مكتب عن 17666 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم رجب عبدالخالق فوزى -  22

 سلطان محمد عوض رزق/ ملك صابر الحاج عزبة الجيش شارع الحمام:  بجهة ، بناء مواد وتوريدات مقاوالت

 عن 17670 برقم 20190725 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين بريدان زيدان عاطف مى -  23

 بريدان زيدان عاطف/  ملك الطبيه مساكن الجديد الشارع الجزائر شارع:  بجهة ، صيدليه

 بجهة ، بقالة عن 17660 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حلمى ياسر عبدهللا هللا ايه -  24

 زيدان هشام خلف/ ملك عبدالناصر جمال شارع الحمام: 

 عن 17684 برقم 20190731 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محرم ابراهيم ابراهيم احمد -  25

 للتعمير الهندسيه الشركه/ ملك البشرى طيبه قريه حنيش سيدى:  بجهة ، ومشروبات ماكوالت كافتيريا

 مكتب عن 17634 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف حنين فهمى مجدى مينا -  26

 على محمود صفوت/ ملك السنوسيه:  بجهة ، جاهزه مالبس توريد

 محطة عن 17662 برقم 20190724 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنيش عبدربه عبدالشفيع جمعه -  27

 الرئيسي الشارع النجيلة:  بجهة ، بترولية مواد نقل وخدمات بنزين

 مكتب عن 17674 برقم 20190728 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد عبدالرازق محمد هاجر -  28

 ابراهيم امين ابراهيم/ ملك الوادى طريق غنيوه 4ك:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت

 مالبس بيع عن 17619 برقم 20190703 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم السيد على ميمى -  29

 الدردير ابراهيم محمد/ ملك زغلول سعد شارع السودانية العزبة:  بجهة ، جاهزة

 بقالة عن 11986 برقم 20190704 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان على محمد محمود محمد -  30

 برقم أودع الساحل فندق بجوار الصيفى السنيما شارع/ بالعنوان كائن عمومية توريدات/ بنشاط رئيسي محل له:  بجهة ، بالتجزئة

 تابع 11986 برقم وقيد 2011/  4/  15 بتاريخ 419

 بقالة عن 11986 برقم 20190704 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان على محمد محمود محمد -  31

 ملكة شادى ابو امام الروم علم شارع:  بجهة ، بالتجزئة

 مخبوزات عن 16908 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد لبيب صبحى فادى -  32

 ملكة A 24 رقم تجارية وحدة A 23 رقم تجارية وحدة مارينا ستيال مشروع العلمين:  بجهة ، وعجائن
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 مخبوزات عن 16908 برقم 20190715 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد لبيب صبحى فادى -  33

 1594 برقم أودع ملكة مارينا ستيال J 12 رقم محل العلمين/ بالعنوان كائن ماركت سوبر/ بنشاط رئيسي محل له:  بجهة ، وعجائن

 دائم 16908 برقم وقيد 2018/  9/  20 بتاريخ

 ادوات عن 17638 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شوشان صابر ابراهيم صالح -  34

 محمد ناهد/ ملك الطبيه المطافى خلف:  بجهة ، منزليه

 عن 17664 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز حسنين الدين عالء -  35

 ملكة ماربيال بسوق 6 رقم تجارى محل الحمام:  بجهة ، ومشويات مخبوزات

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"  غنيم حسن على محمد" وتوريداتها البناء مواد لبيع الغنيم -  36

 حالبه سعد سلطان بدالهادىع/ ملك النادى شارع العلمين:  بجهة ، وتوريداتها بناء مواد بيع عن 17622 برقم 20190703

 مقاوالت عن 17627 برقم 20190707 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشرى عمر حسن عمر -  37

 نصار حسن على محمد احمد/ ملك التعاونيه الجمعيه امام الروم علم شارع:  بجهة ، وتوريداتها عموميه

 تاجير عن 17629 برقم 20190707 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محروس رمضان خالد -  38

 عبدالهادى محمد احمد/ ملك دومه فندق بجوار الفيروز:  بجهة ، شقة 5 عدد مفروش

 مكتب عن 17649 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوزيد محمد ابوزيد القط -  39

 ابوزيد محمد ابوزيد محسوب/ ملك الشرطة مخازن خلف الروم هلم:  بجهة ، مقاوالت

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"  تاعب غيث موسى فراج" البناء ومواد للمقاوالت العقارى -  40

 انور جابر محمد/ ملك 4 الكيلو الوادى طريق:  بجهة ، بناء ومواد وتوريداتها عموميه مقاوالت عن 17678 برقم 20190730

" بتروليه خدمات عن 17679 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دومه نوح فرج جمال -  41

 دومه نوح فرج/ ملك الحكمه راس السوق شارع:  بجهة ،" البتروليه المواد ونقل والحراسه االمن عمال عدا فيما

 بجهة ، مطعم عن 17687 برقم 20190731 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرقيق يادم جمعه عبدهللا -  42

 عطيه دربالى ادريس على/ ملك العلوى الدور وكامل محالت 2 االرضى الدور التحرير برج التحرير شارع: 

 مقاوالت عن 17637 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيالوى محمد محمد على -  43

 جبر محمد عبدالرواف عبدالحليم/  ملك الرئيسى الشارع 76 ك العميد:  بجهة ، وتوريداتها عموميه

 عفشة ورشة عن 17644 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ادم محمد ابراهيم -  44

 ابوالقاسم عمر ابوالقاسم احمد/ ملك الصديق ابوبكر شارع سيوه:  بجهة ، سيارات

 تعبئة عن 15188 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد المنعم عبد هللا عبد -  45

 سوق الجالء شارع/ بالعنوان كائن البيئة ومنتجات العطارة تصدير و إستيراد تجارة/  بنشاط رئيسي محل له:  بجهة ، غذائية مواد

 دائم 15188 برقم وقيد 2016/  5/  17 بتاريخ 820 برقم أودع جادهللا حميدة النبى عبد إبراهيم/ ملك ليبيا

 تعبئة عن 15188 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد المنعم عبد هللا عبد -  46

 عبدربه صالح رمضان سليمان/ ملك البحوث مركز بجوار لقصرا:  بجهة ، غذائية مواد

 محل عن 17650 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عريف احمد عبدالمحسن نوره -  47

 بطرحى عزيز ماهر عماد/ ملك راضى فندق بجوار البحر شارع:  بجهة ، سندوتشات بيع

 محل عن 17616 برقم 20190702 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا حسن السيد داليا -  48

 التعاونيه الجمعيه/ ملك التجارى السوق منطقه الدبلوماسيين قريه عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، منزليه وديكورات مستلزمات

 الدبلوماسيين لالسكان النموذجيه

 مالبس عن 17656 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميد عبدالكريم هللا جاب باسط -  49

 فرج ادريس عطيه/ ملك مطروح المغاربه مسجد امام ليبيا شارع:  بجهة ، واقمشه جاهزه
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 17677 برقم 20190730 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمرو محمد عمرو محمود -  50

 احمد على محمود/ ملك عطيوه الشيخ عزبة:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 ، صيدليه عن 17681 برقم 20190730 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين رجب عبدالحليم خالد -  51

 حسين رجب عبدالحليم/  ملك الصيفى السالم سينما امام العوام شارع:  بجهة

 ، جاهزة مالبس عن 17686 برقم 20190731 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد امين محمد هاله -  52

 سالم محمد على هدى/ ملك 15/  6 رقم محل الشانزليزية شارع 4 مارينا العلمين:  بجهة

 كافتيريا عن 17630 برقم 20190708 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صليب اسعد رمزى روزالين -  53

 وهبه صبحى سمير جورج/ ملك 4 مارينا 15 منطقه( 2أ) 2/1 رقم محل العلمين:  بجهة ، اوى وتيك

 عن 16927 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن ابراهيم عبداللطيف السيد -  54

 نصيب مهدى شريف/ ملك 2 محل الكاوتش محل امام االسكندرية شارع الحمام:  بجهة ، آخرى التومأكو وفطائر بيتزا مطعم

 مهدى

 عن 16927 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن ابراهيم عبداللطيف السيد -  55

 16927 برقم مقيد حلوانى بنشاط القسم شارع الكاوتش محل امام االسكندريه شارع:  بجهة ، آخرى ومأكوالت وفطائر بيتزا مطعم

 وبيع شراء عن 17614 برقم 20190702 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج مؤمن فرج ابراهيم -  56

 عبدالرحيم مبرى عطية/ ملك الريفية قرية الضبعة:  بجهة ، عقارات وتأجير وبناء

 مكتب عن 17636 برقم 20190709 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد محمود عبدالفتاح -  57

 محمد احمد محمود ممدوح/ ملك المزلقان جنوب العلمين:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت

 اجهزه بيع عن 17654 برقم 20190717 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد صابر طارق -  58

 جادهللا سنوسى نصار/ ملك حلمى شارع الحمام:  بجهة ، محمول

 عن 17682 برقم 20190731 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود الشامى عبدالرازق عبدالعزيز -  59

 الشامى عبدالرازق البزاكى/ ملك مرقيق ابو الساحلى اسكندريه مطروح طريق 30 ك:  بجهة ، مطعم و كافتيريا

 17640 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنوسى عبدالبارى عبدالمنعم عبدالخالق -  60

 عبدالبارى عبدالمنعم عبدالبارى/ ملك الفتح مسجد بجوار القاضى شارع:  بجهة ، وشحوم زيوت توريد مكتب عن

 توريد مكتب عن 17618 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد صالح احمد سفيان -  61

 شوقى محمد صالح احمد/ ملك الروم علم شارع من متفرع دارة عمر شارع:  بجهة ، غذائية مواد

 توريدات عن 17661 برقم 20190718 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى موسى محمد هدى -  62

 حسن على صفوت/ ملك صابر مزرعة خلف الروم علم شارع:  بجهة ، شمسية طاقة توليد اجهزة

 خدمه محطه عن 17683 برقم 20190731 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن سعد صالح سعد -  63

 ملكة الرئيسي ماربيال طريق بناحية الحمام:  بجهة ،" الالزمة التراخيص استصدار بعد" سيارات وتموين

 عن 17633 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح مومن عبدالرازق محمد -  64

 عبدالرازق محمد اريج/ ملك المحطه شارع:  بجهة ، الغير لحساب والبيع الزراعيه المستلزمات توريدات

 مركز عن 17642 برقم 20190714 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالزين عيسى مراجع حمد -  65

 عبدالعزيز زيدان عبدهللا/ ملك عبدالرحمن سيدى التقوى مسجد بجوار الفرن شارع العلمين:  بجهة ، ودهانات تلوين

 محل عن 17617 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين صالح هللا فتح احمد -  66

 مؤمن عبدالجليل خالد/ ملك المستودع شارع االرضى الدور محل عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، محمول اكسسوار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بقاله عن 17631 برقم 20190708 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عسران الحامدى حسن عالء -  67

 مشحود ادم معوض/ ملك التموين ومديريه الشتوى السينما بجوار:  بجهة ، بالتجزئه

 ، تصدير مكتب عن 17658 برقم 20190718 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى حوز سعيد نور -  68

 حسانين على محمود احمد/ ملك الجالله قريه الجابريه شارع الضبعه:  بجهة

 مكتب عن 17657 برقم 20190718 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شرف متولى جمال احمد -  69

 حسن احمد محمد سيد/ ملك العسكريه الشرطه نقطه بجوار القصر طريق:  بجهة ، وانشاءات وتوريداتها عموميه مقاوالت

 مقاوالت عن 17639 برقم 20190710 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كويله محمد فؤاد شريف -  70

 حماد كويله محمد فؤاد/ ملك العسكرى برانى مستشفى امام الرابع الدور 17 رقم عقار:  بجهة ، عموميه

 مفروشات عن 17655 برقم 20190717 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هالل يوسف السيد السباعى -  71

 بسيونى خيرى عزت/ملك بيتش العوام:  بجهة ،

 نظافه خدمات عن 17680 برقم 20190730 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حداد العبد جويده الحسن -  72

 حداد العبد جويده احمد/ ملك عبدالناصر جمال شارع الضبعه:  بجهة ، حدائق وتنسيق

 مطعم عن 17675 برقم 20190729 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نويجى شعبان جمال احمد -  73

 جويدة محمود/ ملك االسكندرية شارع الحمام:  بجهة ، ومشويات بحرية مأكوالت

 عن 17623 برقم 20190704 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشبراوى الصديق عبدالفتاح مريم -  74

 اس203 رقم محل 82.5 الكيلو اسكندريه مطروح طريق العلمين:  بجهة ، والوبريات واكسسوارات جلديه ومنتجات مالبس

 التجاريه مصر مراكز شركه/ ملك سيتى مشروع

 مالبس عن 17665 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل خوير منصور خوير -  75

 عبدالسالم انور فارس/ ملك 14 رقم محل دبى مول االسكندرية شارع:  بجهة ، اطفال واحذية

 بيع عن 17625 برقم 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السويفى ابراهيم محمد مجدى -  76

 تامين لصندوق التابعه اللوتس قريه/ ملك( بى1) رقم محل التجارى بالسوق محل اللوتس قريه الحمام:  بجهة ، اسماك وتجهيز

 الشرطه ضباط

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ماركت الهايبر وادارة وتشغيل امتالك  ،  شركة"   وشركائهم الشوبكى عبدالعزيز أحمد و شوبكى شاهين محمد"  الشوبكى -  1

 الغذائية المواد كافة وتوزيع وتجارة الغير لدى األصناف كافة وتغليف وتعبئة األغراض متعددة التجارية والمحالت ماركت والسوبر

 برقم 20190703 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  اإللكترونية واألجهزة والعطور التجميل ومستحضرات والسلعية

 كافة وتغليف وتعبئة غراضاأل متعددة التجارية والمحالت ماركت والسوبر ماركت الهايبر وادارة وتشغيل امتالك عن ، 17621

:  بجهة ، اإللكترونية واألجهزة والعطور التجميل ومستحضرات والسلعية الغذائية المواد كافة وتوزيع وتجارة الغير لدى األصناف

 عبدالقادر عبدالعال سليمان نصرهللا/ ملك المياه محطة سور بجوار عبدالرحمن سيدى الرئيسي الشارع العلمين

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  وتوريداتها عمومية مقاوالت  ،  شركة   وشريكة عبدالرحيم عبدالفتاح عبدالسالم -  2

 عبدالرحيم عبدالفتاح فرج/ ملك الرئيسي الشارع النجيلة:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت عن ، 17659 برقم 20190718

 ،رأس  والرش المكافحه واعمال والصيانه النظافه وخدمات العقاريه الخدمات  ،  شركة   وشركاه مهدى مراجع حمدى شركه -  3

 المكافحه واعمال والصيانه النظافه وخدمات العقاريه الخدمات عن ، 17615 برقم 20190702 فى ،قيدت 200000.000   مالها

 شطيب مهدى مراجع فرج/ ملك امواج يهقر امام الدولى مطروح االسكندريه طريق 140 الكيلو عبدالرحمن سيدى:  بجهة ، والرش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 القرى وادارة واقامة والبناء التشييد واعمال وتوريدات مقاوالت  ،  شركة   وشركاه محجوب عبدالكافى سليمان عبدالرازق -  4

 مقاوالت عن ، 17663 برقم 20190721 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  االراضى وشراء وبيع وتقسيم السياحية

 برج اسكندرية شارع:  بجهة ، االراضى وشراء وبيع وتقسيم السياحية القرى وادارة واقامة والبناء التشييد واعمال وتوريدات

 مساعد محمد طه محمود/ ملك الثانى الدور 2 االسكندرية

 ، 17648 برقم 20190715 فى ،قيدت 12000.000   مالها ،رأس  موبيليات تجاره  ،  شركة   وشركاه شحاته سعد باسم -  5

 غالى برسوم شحاته/ ملك النهضه شارع الحمام:  بجهة ، موبيليات تجاره عن

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   10805:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،*  بشير ميالد نديم باسم*   - 1

 والمقيد  2010/  6/  8 بتاريخ 684 برقم المودع الفرعى القيد شطب تم 2019/  7/  1 بتاريخ 1266 رقم التأشير طلب بموجب

 مطروح تابع 10805 برقم

  السجل شطب/محو تم   20190704 تاريخ وفى ،   15750:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفقى سعيد أحمد محمد   - 2

 نهائيا   التجارة ترك المحو سبب

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   16585:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدوانى ينى ثابت مارك   - 3

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   15420:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان طلب راضى محمد حازم   - 4

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   10335:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرتجع ميتخاطرى الكالح على   - 5

 نهائيا   التجارة ترك المحو سبب  السجل

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   10562:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرازق عبد موسي حتوش احمد   - 6

 نهائيا البتجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   14533:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بساط السالم عبد حسن ربيع   - 7

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   14533:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بساط السالم عبد حسن ربيع   - 8

 نهائيا التجاره ترك

 تم  السجل شطب/حوم تم   20190710 تاريخ وفى ،   16133:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد فاروق مرفت   - 9

 بالتاشير الفرع هذا الغاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   7683:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولي هللا فتح خالد   - 10

 نهائيا التجاره

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   7683:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متولي هللا فتح خالد   - 11

 نهائيا التجاره

 تم   20190714 تاريخ وفى ،   16414:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عزام إبراهيم إسماعيل إبراهيم أحمد   - 12

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190714 تاريخ وفى ،   17279:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هالل يوسف السيد السباعى   - 13

 بتاريخ 13559 محو بامر الكبرى المحله دائم 38932 برقم المقيد الرئيسى المحل والغاء الفرع هذا فى التجاره ترك  السجل

2019/07/10 

  السجل شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   12067:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غالى برسوم شحاته سعد   - 14

 17648 برقم وقيد وشركاه برسوم شحاته سعد باسم شركه باسم بسيطه توصيه شركه الورثه وكون تعالى هللا رحمه الى التاجر وفاه

  السجل شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   8314:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ربه عبد ميمون محمد فوزي   - 15

 نهائيا التجاره ترك

 تم   20190718 تاريخ وفى ،   12663:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحيم عبد هللا عبد ناصف هللا فتح   - 16

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   15329:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  معفن محمود السالم عبد آيمن   - 17

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   16007:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم هارون عبدهللا هارون   - 18

 نهائيا   التجارة ترك المحو سبب  السجل

 تم   20190721 تاريخ وفى ،   15438:  برقم قيده قسب  ،  فرد تاجر  ،  الساسى الرحمن عبد محمد الحفيظ عبد   - 19

 نهائيا   التجارة ترك المحو سبب  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   17296:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القاس حامد مفتاح عبدالجيد   - 20

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   15892:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد معرف أحمد يحى   - 21

 نهائيا التجاره ترك

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   6642:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علي محمد المنعم عبد   - 22

 نهائيا التجاره

 شطب/محو تم   20190725 تاريخ وفى ،   11184:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العاطي عبد حسين محمد هيثم   - 23

 مطروح تابع 11184 برقم والمقيد 2009/  9/  27 بتاريخ 818 برقم المودع اآلخر الرئيسي المحل إلغاء  السجل

 تاريخ وفى ،   16754:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   زايد محمد عبدالرحيم عبدالرحيم ابراهيم)  للرحالت زايد آل   - 24

 نهائيا التجاره ترك  السجل شطب/محو تم   20190727

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   14457:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  راشد السيد يوسف محمد   - 25

 نهائيا   التجارة ترك المحو سبب

 شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   4747:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جمال محمد الدين بهاء محمد   - 26

 نهائيا التجاره ترك  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  16810 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حمبوصى قط حمبوصى سامح -  1

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  13560 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد نوفل محمد هللا جاب -  2

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  16133 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد فاروق مرفت -  3

  جنيه  21000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  8681 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ابراهيم السيد ابراهيم سيد -  4

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  16346 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حميدة عبدالفتاح عاطف منصور -  5

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

،  المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  14128 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبداللطيف جابر فاروق محمد -  6

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

،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  11328 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى شريف عبدالمنعم طارق -  7

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  8320 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا جاب مرايف حميد فايز -  8

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190721 ، تاريخ وفي  11528 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسعود ابوسيف عبدالكريم ايمن -  9

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

،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  11372 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد يوسف مصطفى فضل -  10

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

 تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  11372 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البتروليه للخدمات يوسف مصطفى فضل مكتب -  11

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  17414 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم عبدالرحيم شعبان رافت -  12

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

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  11184 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العاطي عبد محمد حسين هيثم -  13

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

،  المال رأس تعديل تم  20190728 ، تاريخ وفي  13516 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علواني مفتاح سارى علواني -  14

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

 سبق ،، فرد تاجر"  المحاجر واعمال البترولية والخدمات والتوريدات للمقاوالت وارث" سالمة مصطفى وارث العزيز عبد -  15

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  13087 برقم قيده

  جنيه  3000000.000،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  14412 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد فضل على حسن -  16

  جنيه  400000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  12720 برقم دهقي سبق ،، فرد تاجر  قوية سلطان عبدالمولى عبدالكريم -  17

  جنيه  15000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 10805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،* بشير ميالد نديم باسم* -  1

 بيتش دياموند شركة/ ملك مطروح إسكندرية بيتش دياموند قرية 90 الكيلو/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 10805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم باسم -  2

/ ملك مطروح إسكندرية بيتش دياموند قرية 90 الكيلو ليصبح 2009/  6/ 28 بتاريخ 573 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،

 التأشير طلب بموجب الفرع وشطب بيتش دياموند شركة

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 10805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم باسم -  3

 التطبيقين شركة/ ملك السياحية جرين قرية مطروح إسكندرية طريق 75 الكيلو الضبعة/ ليصبح الرئيسي المحل عنوان تعديل ،

 العباسية بميدان

:   الـتأشير وصف،  نوانالع تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 10805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم باسم -  4

 أودع عتاقة السخنة العين منطقة 1 السخنة العين فيو ماونت منتجع الجرينات مركز/ بالعنوان كائن النشاط بنفس فرع محل إفتتاح ،

  دائم       برقم وقيد/    /       .     بتاريخ/        برقم

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 10805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" بشير ميالد نديم باسم" ماركت باسم -  5

 العين منطقة 1 السخنة العين فيو ماونت منتجع الجرينات مركز/ بالعنوان كائن النشاط بنفس فرع محل إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

  دائم       برقم وقيد/    /       .     بتاريخ/        برقم أودع عتاقة السخنة

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 10805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" بشير ميالد نديم باسم" ماركت باسم -  6

/ ملك السياحية جرين قرية مطروح إسكندرية طريق 75 الكيلو الضبعة/ ليصبح الرئيسي المحل عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العباسية بميدان التطبيقين شركة

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 10805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" بشير ميالد نديم باسم" ماركت باسم -  7

 إسكندرية بيتش دياموند قرية 90 الكيلو ليصبح 2009/  6/ 28 بتاريخ 573 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 التأشير طلب بموجب الفرع وشطب تشبي دياموند شركة/ ملك مطروح

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 17618    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح احمد سفيان -  8

  شوقى محمد صالح احمد/ ملك الروم علم شارع من متفرع دارة عمر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 17614    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج مؤمن فرج ابراهيم -  9

 عبدالرحيم مبرى عطية/ ملك الريفية قرية الضبعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 17616    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن السيد داليا -  10

 لالسكان النموذجيه التعاونيه الجمعيه/ ملك التجارى السوق منطقه الدبلوماسيين قريه عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير

  الدبلوماسيين

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 17617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر عبدالرحيم كريم عبدالمنعم -  11

  حسين على خميس على/ ملك الوليد بن خالد مسجد بجوار القديم المرور شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 17619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم السيد على ميمى -  12

 الدردير ابراهيم محمد/ ملك زغلول سعد شارع السودانية العزبة ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 17622    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" غنيم حسن على محمد" وتوريداتها البناء مواد لبيع الغنيم -  13

 حالبه سعد سلطان عبدالهادى/ ملك النادى شارع العلمين ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190703

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 16906    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد توفيق مصطفى الفارس -  14

  صالح حسين عبيد حسن اسماء/ ملك القبليه السوانى الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 13560    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نوفل محمد هللا جاب -  15

  صالح محمود صالح/ ملك دالجدي الموقف شارع الضبعه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 17620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالحليم يوسف عبدالحليم -  16

  السياحيه للتنميه دلمار شركه/ ملك تجارى مركز 26 رقم محل مارينا بورتو العلمين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 17623    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبراوى الصديق عبدالفتاح مريم -  17

 مصر مراكز شركه/ ملك سيتى مشروع اس203 رقم محل 82.5 الكيلو اسكندريه مطروح طريق العلمين ،:   الـتأشير وصف

 التجاريه

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 17625    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويفى ابراهيم محمد مجدى -  18

 الشرطه ضباط تامين لصندوق التابعه اللوتس قريه/ ملك( بى1) رقم محل التجارى بالسوق محل اللوتس قريه الحمام ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 11986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على محمد محمود محمد -  19

 برقم أودع الساحل فندق بجوار الصيفى السنيما شارع/ بالعنوان كائن عمومية توريدات/ بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير وصف

 تابع 11986 برقم وقيد 2011/  4/  15 بتاريخ 419

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 11986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على محمد محمود محمد -  20

 ملكة شادى ابو امام الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 17624    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االحول طايل ابراهيم مجدى احمد -  21

 اسكندر رياض عاطف /ملك زغلول سعد شارع 68 عقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 11986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على محمد محمود محمد -  22

 برقم أودع ملكة شادى ابو أمام الروم علم شارع/ بالعنوان كائن بالتجزئة بقاله/ بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تابع 11986 برقم وقيد 2019/  7/  4 بتاريخ 1293

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 15231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عطية العاطى عبد زكريا -  23

 عبدالعاطى زكريا يحى/ ملك علوى الثانى الدور نوح سعيد مالك اتحاد اسكندريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 17626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكى ماهر عاطف وائل -  24

 مراجع السيد عبدالرحمن/ ملك الملح شارع الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 17628    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم تهامى سالم محمود -  25

 جبريل عبدالزين رمضان/ ملك الكورنيش ببرج ليبيا شارع مع الروم علم شارع تقاطع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 17629    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محروس رمضان خالد -  26

 عبدالهادى محمد احمد/ ملك دومه فندق بجوار الفيروز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 17627    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشرى عمر حسن عمر -  27

 نصار حسن على محمد احمد/ ملك التعاونيه الجمعيه امام الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 17631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسران الحامدى حسن عالء -  28

 مشحود ادم معوض/ ملك التموين ومديريه الشتوى السينما بجوار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 17630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صليب اسعد رمزى روزالين -  29

 وهبه صبحى سمير جورج/ ملك 4 مارينا 15 منطقه( 2أ) 2/1 رقم محل العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 17636    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمود عبدالفتاح -  30

 محمد احمد محمود ممدوح/ ملك المزلقان جنوب العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 17633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح مومن عبدالرازق محمد -  31

  عبدالرازق محمد اريج/ ملك المحطه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 17634    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حنين فهمى مجدى مينا -  32

  على محمود صفوت/ ملك السنوسيه ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 17635    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن نوح ادم موسى -  33

 المدينه مجلس/ ملك 4 رقم محل الصحيه الشئون خلف الطبيه ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 14841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر هيبة ناجى الباسط عبد -  34

 بدر هيبه ناجى/ ملك الكبير المسجد بجوار الرئيسى الشارع برانى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 17641    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين فرج سالم احمد -  35

 حسين فرج احمد سالم/ ملك حجازى فرن بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 14318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد حسين مصطفى -  36

  حسين محمد حسين/ ملك 159 ك الساحلى مطروح اسكندريه طريق الضبعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 14318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد حسين مصطفى -  37

 اودع ميسو الحاج كافتيريا بجوار الضبعه/ بالعنوان كائن الغير لحساب سيارات تاجير مكتب/ بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 دائم وقيد 2015/1/22 بتاريخ 122 برقم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 16133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد فاروق تمرف -  38

 على حلمى نبيله/ ملك المصرى اشرف فيال بجوار مالك االمام الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 17638    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشان صابر ابراهيم صالح -  39

 محمد ناهد/ ملك الطبيه المطافى خلف ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 16133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد فاروق مرفت -  40

 احمد محمد اشرف هدير/ ملك المصرى اشرف فيال بجوار مالك االمام الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 8681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد ابراهيم سيد -  41

 خالد سالم خديجه/  ملك القديم المينا شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 10805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم باسم -  42

 بتاريخ 2761 رقم بااليداع عتاقه B 17/16/15/14/13 ارقام محالت السخنه العين بلو اوشن الكائن الفرع قيد تم ،

 قريه الكائن والفرع 60353 برقم السخنه التجارى السوق ريزورت امباير الكائن والفرع00 60353 برقم وقيدت 2014/07/14

 غرب اميجو

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 10805    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" بشير ميالد نديم باسم" ماركت باسم -  43

 2761 رقم بااليداع عتاقه B 17/16/15/14/13 ارقام محالت السخنه العين بلو اوشن الكائن الفرع قيد تم ،:   الـتأشير وصف

 والفرع 60353 برقم السخنه التجارى السوق ريزورت امباير الكائن والفرع00 60353 برقم وقيدت 2014/07/14 بتاريخ

 غرب اميجو قريه الكائن

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 17639    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كويله محمد فؤاد شريف -  44

 حماد كويله محمد فؤاد/ ملك العسكرى برانى مستشفى امام الرابع الدور 17 رقم عقار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 14318    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد حسين مصطفى -  45

 مطروح اسكندريه طريق الضبعه/ بالعنوان كائن سيارات غيار قطع بيع مركز/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع وقيد 2019/7/10 بتاريخ 1331 برقم اودع 159 ك الساحلى

 العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 17640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنوسى عبدالبارى عبدالمنعم عبدالخالق -  46

  عبدالبارى عبدالمنعم عبدالبارى/ ملك الفتح مسجد بجوار القاضى شارع ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 17637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيالوى محمد محمد على -  47

 جبر محمد عبدالرواف عبدالحليم/  ملك الرئيسى الشارع 76 ك العميد ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 16346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميدة عبدالفتاح عاطف منصور -  48

 حميده عبدالفتاح عبدالرحمن شريف/ ملك مراسى قريه امام الساحلى الطريق قبلى عبدالرحمن سيدى الضبعه ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 يختار وفي 14128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف جابر فاروق محمد -  49

 برقم اودع الفردوس بعماره العلوى االول الدور اسكندريه شارع/ بالعنوان كائن طبيه تحاليل معمل/ بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع وقيد 209/7/11 بتاريخ 1355

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 14128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف جابر فاروق محمد -  50

  عمر عبدالصادق عطاهللا/ ملك الفردوس بعماره العلوى االول الدور االسكندريه شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 17643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم بدر عبدالرحمن عبدالزين -  51

 عبدالرحمن عبدالزين انور/ ملك الزيتون حى مدخل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 17646    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيله سلطان غانم فرج -  52

  رحيله سلطان غانم محمد/ ملك عبدالناصر جمال شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 17645    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعال محمد خالد -  53

 فرج رحومه ابوعجيله فرحات/ ملك الحديث اهل مسجد بجوار الجديد الشارع الغربيه العزبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 17647    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى محمود عبدالغنى محمد -  54

 عبدهللا محمد احمدصبرى/ ملك الباطن حفر الحمام ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 17642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالزين عيسى مراجع حمد -  55

 عبدالعزيز زيدان عبدهللا/ ملك عبدالرحمن سيدى التقوى مسجد بجوار الفرن شارع العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 17644    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ادم محمد ابراهيم -  56

 ابوالقاسم عمر ابوالقاسم احمد/ ملك الصديق ابوبكر شارع سيوه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 16908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد لبيب صبحى فادى -  57

 23 رقم تجارية وحدة مارينا ستيال مشروع العلمين/ بالعنوان كائن عجائن مخبوزات/ بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح ،:   الـتأشير

A 24 رقم تجارية وحدة A تابع 16908 برقم وقيد 2019/  7/  14 بتاريخ 1367 برقم أودع ملكة 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 17649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد ابوزيد القط -  58

 ابوزيد محمد ابوزيد محسوب/ ملك الشرطة مخازن خلف الروم هلم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 16908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد لبيب صبحى فادى -  59

 1594 برقم أودع ملكة مارينا ستيال J 12 رقم محل العلمين/ بالعنوان كائن ماركت سوبر/ بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 دائم 16908 برقم وقيد 2018/  9/  20 بتاريخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 16908    برقم قيده سبق  ، دفر تاجر ، سعيد لبيب صبحى فادى -  60

 ملكة A 24 رقم تجارية وحدة A 23 رقم تجارية وحدة مارينا ستيال مشروع العلمين ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 17652    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد فايز فضل سبيته -  61

 المحافظة/ ملك الحكمة راس ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 17651    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم احمد كالى رنا -  62

 ابوزيد محمود محمد احمد/ ملك المستقبل برج جمال جول تقاطع القديم المينا شارع طالب ابن على شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 17650    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عريف احمد عبدالمحسن نوره -  63

 بطرحى عزيز ماهر عماد/ ملك راضى فندق بجوار البحر شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 16927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابراهيم عبداللطيف السيد -  64

 16927 برقم مقيد حلوانى بنشاط القسم شارع الكاوتش محل امام االسكندريه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 16927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابراهيم عبداللطيف السيد -  65

 مهدى نصيب مهدى شريف/ ملك 2 محل الكاوتش محل امام االسكندرية شارع الحمام ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 16927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابراهيم عبداللطيف السيد -  66

 االسكندرية شارع الحمام/ بالعنوان كائن آخر ومأكوالت وفطائر يتزاب مطعم/ بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تابع 16927 برقم وقيد 2019/  7/  17 بتاريخ 1387 برقم أودع 2 محل الكاوتش محل امام

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 16927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابراهيم عبداللطيف السيد -  67

 1388 برقم أودع الرئيسي الشارع العلمين/ بالعنوان كائن وغربية شرقية حلويات معرض/ بنشاط فرع إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تابع 16927 برقم وقيد 2019/  7/  17 بتاريخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 17654    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد صابر طارق -  68

 جادهللا سنوسى نصار/ ملك حلمى شارع الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 17655    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل يوسف السيد السباعى -  69

  بسيونى خيرى عزت/ملك بيتش العوام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 17653    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى فضل فايز الدين صفى -  70

 بحيرى فضل فايز/ ملك الكهرباء شرطة بجوار الكورنيش شارع ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 17656    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد عبدالكريم هللا جاب باسط -  71

 فرج ادريس عطيه/ ملك مطروح المغاربه مسجد امام ليبيا شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 16927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابراهيم عبداللطيف السيد -  72

 16927 رقم الكاوتش محل امام االسكندريه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 16927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابراهيم عبداللطيف السيد -  73

  عبدالحليم عبدالسالم مستورة/ ملك المول عمارة الرئيسي الشارع العلمين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 17660    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلمى ياسر عبدهللا هللا ايه -  74

 زيدان هشام خلف/ ملك عبدالناصر جمال شارع الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 17658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حوز سعيد نور -  75

  حسانين على محمود احمد/ ملك الجالله قريه الجابريه شارع الضبعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 17657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف متولى جمال احمد -  76

 حسن احمد محمد سيد/ ملك العسكريه الشرطه نقطه بجوار القصر طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 17661    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى موسى محمد هدى -  77

 حسن على صفوت/ ملك صابر مزرعة خلف الروم علم شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 11528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود ابوسيف عبدالكريم ايمن -  78

 مسعود ابوسيف عبدالكريم/  ملك مسعود اوالد قريه االسكندريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 8988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب يونس سالمه ممدوح -  79

 هللا جاب يونس سالمه/  ملك الدخل محدودى بجوار المطار شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 17664    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز حسنين الدين عالء -  80

 ملكة ماربيال بسوق 6 رقم تجارى محل الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 15188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد المنعم عبد هللا عبد -  81

 رمضان سليمان/ ملك البحوث مركز بجوار القصر/ بالعنوان كائن غذائة مواد تعبئة/ بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 15188 برقم وقيد 2019/  7/  22 بتاريخ 1420 برقم أودع صالح

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 15188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد المنعم عبد هللا عبد -  82

/ ملك ليبيا سوق الجالء شارع/ بالعنوان كائن البيئة ومنتجات العطارة تصدير و إستيراد تجارة/  بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 دائم 15188 برقم وقيد 2016/  5/  17 بتاريخ 820 برقم أودع جادهللا حميدة النبى عبد إبراهيم

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 15188    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد المنعم عبد هللا عبد -  83

 عبدربه صالح رمضان سليمان/ ملك البحوث مركز بجوار القصر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 15892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد معرف أحمد يحى -  84

 منصور عمر احمد فاطمه/  ملك المدرسه تابه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 17665    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل خوير منصور خوير -  85

 عبدالسالم انور فارس/ ملك 14 رقم محل دبى مول ريةاالسكند شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 17666    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم رجب عبدالخالق فوزى -  86

 سلطان محمد عوض رزق/ ملك صابر الحاج عزبة الجيش شارع الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 15892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد معرف أحمد يحى -  87

  2019/  7/  24 بتاريخ 1426 رقم التأشير بموجب اآلخر الرئيسى المحل إلغاء ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 15892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد معرف أحمد يحى -  88

 محمد احمد سيوه شباب مركز/ ملك المركزية سيوه مستشفى امام الرمل منطقة سيوه شباب بمركز القديم المبنى سيوه ،:   الـتأشير

 ابوالقاسم

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 17662    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنيش عبدربه عبدالشفيع جمعه -  89

  الرئيسي الشارع النجيلة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 17667    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث حوسين طاهر راتب -  90

 المصرية االوقاف هيئة/ ملك الكبير المسجد بجوار 2.1 رقم االوقاف محالت السلوم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 17669    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ممبى عمر مسعود عبدالنبى -  91

 جبريل جمعة جبريل/ ملك المتحف شارع العلمين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 17668    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرهللا جمعه عبدالعاطى خيرهللا -  92

 جمعة عبد جارح/ ملك العربيات نجع جالله قرية الضبعة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 11184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطي عبد محمد حسين هيثم -  93

  خليل الرشيدى محمد سامية/ ملك 22 رقم عقار الريحان برج التحرير شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 11184    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطي عبد محمد حسين هيثم -  94

  6044 محو بأمر 91 محو بإيداع 2019/  7/  25 بتاريخ1442 رقم بالتأشير االخر الرئيسي المحل إلغاء ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 17670    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين بريدان زيدان عاطف مى -  95

 بريدان زيدان عاطف/  ملك الطبيه مساكن الجديد الشارع الجزائر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 16679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامود ابو مهدى محمد طاهر -  96

 7/  25 بتاريخ 1435 برقم أودع الفتح مسجد بجوار الفتح شارع برانى/ بالعنوان كائن بويات محل/ بنشاط فرع إفتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 16679 برقم وقيد 2019/ 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 16679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامود ابو مهدى محمد طاهر -  97

 صابر عبدالكريم سعد/ ملك الهامى شركة بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 16679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامود ابو مهدى محمد طاهر -  98

 التوحيد مخبز بجوار السيد مفتاح رضا شارع التهريب شارع/ بالعنوان كائن بويات و حدايد/ بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 دائم 16679 برقم وقيد 2018/  5/  9 بتاريخ 930 برقم أودع

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 16679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامود ابو مهدى محمد طاهر -  99

 كويلة محمد صالح احمد/ ملك الفتح مسجد بجوار تحالف شارع برانى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 17617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين صالح هللا فتح احمد -  100

 مؤمن عبدالجليل خالد/ ملك المستودع شارع االرضى الدور محل عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 17414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبدالرحيم شعبان رافت -  101

 عيد سليمان عياد موسى العام المستشفى امام االسكندريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 17673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى اسماعيل محمد حسن اسماعيل -  102

 محمد صالح غيث محمد/ ملك كيلوباترا اول القصر شارع مطروح بورتو ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 17672    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر محمد ابوبكر يونس -  103

 ابوبكر محمد ابوبكر/ ملك الزيتون حى عجيبه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 17674    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرازق محمد هاجر -  104

  ابراهيم امين ابراهيم/ ملك الوادى طريق غنيوه 4ك ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 17675    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويجى شعبان جمال احمد -  105

 جويدة محمود/ ملك االسكندرية شارع الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 17681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رجب عبدالحليم خالد -  106

  حسين رجب عبدالحليم/  ملك المامور فيال بجوار االسكندريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 17681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رجب عبدالحليم خالد -  107

 حسين رجب عبدالحليم/  ملك الصيفى السالم سينما امام العوام شارع كائن صيدليه رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 17680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حداد العبد جويده الحسن -  108

 حداد العبد جويده احمد/ ملك عبدالناصر جمال شارع الضبعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 17681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رجب عبدالحليم خالد -  109

 اودع حسين رجب عبدالحليم/  المامورملك فيال بجوار االسكندريه شارع الحمام كائن صيدليه بنشاط تابع فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 دائم 17681 تابع وقيد 1473 برقم

 تاريخ وفي 17678    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" تاعب غيث موسى فراج" البناء ومواد للمقاوالت العقارى -  110

 انور جابر محمد/ ملك 4 الكيلو الوادى طريق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190730

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 17679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دومه نوح فرج جمال -  111

 دومه نوح فرج/ ملك الحكمه راس السوق شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 17676    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى حسن محمد السعيد احمد -  112

 عبدالمحسن محمد عبدالظاهر/ ملك رياض عبدالمنعم ميدان المطار شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 17681    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رجب عبدالحليم خالد -  113

 حسين رجب عبدالحليم/  ملك الصيفى السالم سينما امام العوام شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 17677    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو محمد عمرو محمود -  114

 احمد على محمود/ ملك عطيوه الشيخ عزبة ،:   شيرالـتأ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 17686    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد امين محمد هاله -  115

 سالم محمد على هدى/ ملك 15/  6 رقم محل الشانزليزية شارع 4 مارينا العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 17684    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محرم ابراهيم ابراهيم احمد -  116

  للتعمير الهندسيه الشركه/ ملك البشرى طيبه قريه حنيش سيدى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 17687    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرقيق يادم جمعه عبدهللا -  117

 عطيه دربالى ادريس على/ ملك العلوى الدور وكامل محالت 2 االرضى الدور التحرير برج التحرير شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 17683    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سعد صالح سعد -  118

 ملكة الرئيسي ماربيال طريق بناحية الحمام ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 17682    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الشامى عبدالرازق عبدالعزيز -  119

 الشامى عبدالرازق البزاكى/ ملك مرقيق ابو الساحلى اسكندريه مطروح طريق 30 ك ،:   الـتأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 15504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد الرازق عبد العزيز عبد -  1

 الوميتال شبابيك ورشه:  اضافه:  التأشير وصف

،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 16906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج محمد توفيق مصطفى الفارس -  2

 ومنظفات وورقيات غذائيه مواد توزيع: ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 13560   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نوفل محمد هللا جاب -  3

 جاهزه مالبس محل:  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 10509   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد هاشم احمد ابراهيم -  4

 الورقيه العبوات وتوريد وتجاره انتاج:  النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 15231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاهين عطية العاطى عبد زكريا -  5

 اتيله: ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190709 تاريخ وفي 14841   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر هيبة ناجى الباسط عبد -  6

 ذهبيه مصوغات بيع: ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 16133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد فاروق مرفت -  7

 غذائيه مواد تعبيه: ليصبح النشاط تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 16133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد فاروق مرفت -  8

 طبيه مستلزمات وتوريد تجاره: ليصبح النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190710 تاريخ وفي 8681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم السيد ابراهيم سيد -  9

 ومشروبات وماكوالت كافتريا:  ليصبح النشاط تعديل

،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 16927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابراهيم عبداللطيف السيد -  10

 فقط حلونى/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 11528   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود ابوسيف عبدالكريم ايمن -  11

 عموميه مقاوالت مكتب:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 8988   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاب يونس سالمه ممدوح -  12

 الغذائيه للمواد تجاريه توكيالت مكتب:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 16253   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق شحات محمد عادل -  13

 العقارى والتسويق وتوريداتها مقاوالت مكتب:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 11372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد يوسف مصطفى فضل -  14

 وعمال البترولية المواد نقل فيماعدا" بتروليه خدمات مكتب/ النشاط ليصبح وتوريداتها عمومية مقاوالت/ نشاط إضافة:  التأشير

 وتوريداتها عمومية ومقاوالت الثقيله المعدات وتوريد" والحراسة االمن

 تعديل تم20190722 تاريخ وفي 11372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البتروليه للخدمات يوسف مصطفى فضل مكتب -  15

 المواد نقل فيماعدا" بتروليه اتخدم مكتب/ النشاط ليصبح وتوريداتها عمومية مقاوالت/ نشاط إضافة:  التأشير وصف،  النشاط

 وتوريداتها عمومية ومقاوالت الثقيله المعدات وتوريد" والحراسة االمن وعمال البترولية

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 15892   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد معرف أحمد يحى -  16

 مشويات مطعم/ ليصبح النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 16856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على سنوسى على احمد -  17

 وتفريغ وشحن جمركى تخليص مكتب

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 15892   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد معرف أحمد يحى -  18

 "كلها 19 والمجموعة 6 المجموعة من 36 الفرة فيماعدا" غذائية وتوكيالت تصدير مكتب:  ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 11184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطي عبد محمد حسين هيثم -  19

 "البترولية المواد ونقل والحراسة اآلمن عمال فيماعدا" بترولية وخدمات وتوريداتها عمومية مقاوالت:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 12310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طاهر تاعب هامل الرحيم عبد -  20

 الجمركيه الدائره داخل الركاب ونقل ومطاعم كافتريات واداره مستندات تصوير:  نشاط اضافه:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 12720   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قوية سلطان عبدالمولى عبدالكريم -  21

 وتوريداتها الجاهره الخرسانه واعمال ثقيله معدات وتاجير وتوريداتها مقاوالت:  ليصبح نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 13721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث حوسين وصفى إدريس -  22

 الجمركيه الدائره داخل ركاب ونقل ومطاعم كافتريات اداره:  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 17314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود عبدالمسيح عبدالمالك اسعد -  23

 منزلية واجهزة وموبليات منزلية ادوات/ النشاط ليصبح منزلية واجهزة موبليات/  اضافة:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 17666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم رجب عبدالخالق فوزى -  1

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 17675   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نويجى شعبان جمال احمد -  2

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 17634   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف حنين فهمى مجدى مينا -  3

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 17654   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد صابر طارق -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 17617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين صالح هللا فتح احمد -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 17616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا حسن السيد داليا -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 17669   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ممبى عمر مسعود عبدالنبى -  7

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 17673   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدى اسماعيل محمد حسن اسماعيل -  8

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 17628   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم تهامى سالم محمود -  9

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 16927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابراهيم عبداللطيف السيد -  10

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 16908   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد لبيب صبحى فادى -  11

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 14318   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد حسين مصطفى -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 17679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دومه نوح فرج جمال -  13

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 17681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رجب عبدالحليم خالد -  14

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 17645   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعال محمد خالد -  15

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 17623   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبراوى الصديق عبدالفتاح مريم -  16

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 17639   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كويله محمد فؤاد شريف -  17

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 17683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سعد صالح سعد -  18

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 17630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صليب اسعد رمزى روزالين -  19

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 17643   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم بدر عبدالرحمن عبدالزين -  20

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 17656   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد عبدالكريم هللا جاب باسط -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 14128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبداللطيف جابر فاروق محمد -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 17626   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكى ماهر عاطف وائل -  23

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 17665   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل خوير منصور خوير -  24

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 17650   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عريف احمد عبدالمحسن نوره -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 17680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حداد العبد جويده الحسن -  26

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 17622   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" غنيم حسن على محمد" وتوريداتها البناء مواد لبيع الغنيم -  27

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 17637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيالوى محمد محمد على -  28

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 17674   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد عبدالرازق محمد هاجر -  29

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 17646   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيله سلطان غانم فرج -  30

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 17638   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شوشان صابر ابراهيم صالح -  31

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 17662   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنيش عبدربه عبدالشفيع جمعه -  32

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 17657   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف متولى جمال احمد -  33

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 17633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح مومن عبدالرازق محمد -  34

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 17653   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بحيرى فضل فايز الدين صفى -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 17684   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محرم ابراهيم ابراهيم احمد -  36

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 17687   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرقيق يادم جمعه عبدهللا -  37

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 17642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالزين عيسى مراجع حمد -  38

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 17644   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ادم محمد ابراهيم -  39

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 16927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن ابراهيم عبداللطيف السيد -  40

 خاص: التأشير وصف، 

 نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 17682   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الشامى عبدالرازق عبدالعزيز -  41

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 17655   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هالل يوسف السيد السباعى -  42

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 17681   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين رجب عبدالحليم خالد -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 17660   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلمى ياسر عبدهللا هللا ايه -  44

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 11986   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على محمد محمود محمد -  45

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة وعن تعديل تم20190704 تاريخ وفي 17624   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االحول طايل ابراهيم مجدى احمد -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 17614   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج مؤمن فرج ابراهيم -  47

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 17658   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى حوز سعيد نور -  48

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 17629   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محروس رمضان خالد -  49

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 16679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامود ابو مهدى محمد طاهر -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 17627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مشرى عمر حسن عمر -  51

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 17668   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرهللا جمعه عبدالعاطى خيرهللا -  52

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 17620   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى عبدالحليم يوسف عبدالحليم -  53

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 17677   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمرو محمد عمرو محمود -  54

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 15188   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد المنعم عبد هللا عبد -  55

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 17636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمود عبدالفتاح -  56

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 17651   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم احمد كالى رنا -  57

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 17686   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد امين محمد هاله -  58

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 17647   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى دمحمو عبدالغنى محمد -  59

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 17652   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد فايز فضل سبيته -  60

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 17641   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين فرج سالم احمد -  61

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 17672   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوبكر محمد ابوبكر يونس -  62

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 17631   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عسران الحامدى حسن عالء -  63

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 17670   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين بريدان زيدان عاطف مى -  64

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 17617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر عبدالرحيم كريم عبدالمنعم -  65

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 17661   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى موسى محمد هدى -  66

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 17625   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويفى ابراهيم محمد مجدى -  67

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 17676   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى حسن محمد السعيد احمد -  68

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 17667   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث حوسين طاهر راتب -  69

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 17640   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنوسى عبدالبارى عبدالمنعم عبدالخالق -  70

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 17618   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد صالح احمد سفيان -  71

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 17619   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم السيد على ميمى -  72

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 17649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوزيد محمد ابوزيد القط -  73

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 17635   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن نوح ادم موسى -  74

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 17664   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز حسنين الدين عالء -  75

 خاص: التأشير وصف

 تاريخ وفي 17678   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" تاعب غيث موسى فراج" البناء ومواد للمقاوالت العقارى -  76

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190730

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   العقارى للتسويق تايم فن: الى 17505 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  تاريخ فى  ،  -  1

   الغذائيه المواد لتعبئه مطروح ثمرة: الى 16882 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  2

 العموميه للمقاوالت الهندسه دار: الى 16111 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ فى  ،  -  3

   وتوريداتها

   الذهبيه غاتللمصو التميم: الى 14841 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ فى  ،  -  4

   رينت هاى اتش: الى 17610 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  5

 العموميه للمقاوالت وود-ام-كى: الى 16493 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190718:  تاريخ فى  ،  -  6

   وتوريداتها

   الغذائيه للمواد التجاريه للتوكيالت البركه: الى 8988 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190721:  تاريخ فى  ،  -  7

   العموميه للمقاوالت دبى زهور: الى 11528 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190721:  تاريخ فى  ،  -  8

   العموميه للمقاوالت الركان مكتب: الى 17424 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190721:  تاريخ فى  ،  -  9



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 واصالح لتجديد االخالص مركز: الى 12999 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  10

   السيارات

   التمور لتجفيف سيوه جوهرة زهره: الى 16743 برقم مقيدةال الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  11

   للمشويات سيوه ابومردم: الى 15892 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  12

 والشحن الجمركى للتخليص الوسيط: الى 16856 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  13

   والتفريغ

   البترولية والخدمات للمقاوالت تشييد: الى 11184 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  14

 السيد احمد) للخردوات العطار احمد: الى 4345 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  15

 (   حسين محمد

 وتنسيق النظافه لخدمات هاند وان: الى 17680 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190731:  تاريخ فى  ،  -  16

   الحدائق

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 14913   برقم    20190725:  تاريخ ،   قاسم عمر صافى عبدالرحمن -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   11149:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه الرازق عبد فرج حامد   - 1

 2019/07/09 بتاريخ 1325 رقم بالتاشير نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل

 شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   6055:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه اسماعيل جمعه ىصاف   - 2

 برقم توقيعاتة على مصدق بسيطة توصية شركى فسخ عقد بموجب 1454 رقم بالتأشير نهائيا   وتصفيتها الشركة حل تم  السجل

 الضبعة توثيق 2006 لسنة أ/ 370

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 6709، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( وشركاه مسعود ابوسيف مسعود)  والتوريدات العموميه للمقاوالت ابوسيف شركه -  1

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190718،   تاريخ وفي

 6709، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية( وشركاه مسعود ابوسيف مسعود)  والتوريدات العموميه للمقاوالت ابوسيف شركه -  2

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190718،   تاريخ وفي

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 10791    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه حبون محمود احمد -  1

/ بالعنوان كائن التصدير واعمال المحاجر واعمال السياحيه والتنميه والتوريدات المقاوالت/ بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تابع وقيد 2019/7/15 بتاريخ 1369 برقم اودع  الثانى الدور السنترال امام شالى مودرن برج جالل زاهر شارع

 قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشريكته حبون محمد محمود احمد)  السياحيه والتنميه والتوريدات للمقاوالت الوادى شركه -  2

 والتوريدات المقاوالت/ بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 10791    برقم

  الثانى الدور السنترال امام شالى مودرن برج جالل زاهر شارع/ بالعنوان كائن التصدير واعمال المحاجر واعمال السياحيه والتنميه

 تابع وقيد 2019/7/15 خبتاري 1369 برقم اودع

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 10791    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه حبون محمود احمد -  3

/ بالعنوان كائن التصدير واعمال المحاجر واعمال السياحيه والتنميه والتوريدات المقاوالت/ بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تابع وقيد 2019/7/15 بتاريخ 1369 برقم اودع  الثانى الدور السنترال امام شالى مودرن برج جالل زاهر شارع

 قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشريكته حبون محمد محمود احمد)  السياحيه والتنميه والتوريدات للمقاوالت الوادى شركه -  4

 والتوريدات المقاوالت/ بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 10791    برقم

  الثانى الدور السنترال امام شالى مودرن برج جالل زاهر شارع/ بالعنوان كائن التصدير واعمال المحاجر واعمال السياحيه والتنميه

 تابع وقيد 2019/7/15 بتاريخ 1369 برقم اودع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 14876    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه زيد ابو العال ابو المجيد عبد طه -  5

 عبدالجواد عبدالعاطى/  ملك النوباريه غرب شوقى احمد قريه 67 قطعه النوباريه كائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 البحيره دائم يدق(  وتسمين حالب اناث)  مواشى حظيره بنشاط عبدالعاطى

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 10791   برقم قيدها سبق  ، التصدير: ليصبح نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشركاه حبون محمود احمد -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190715

 نشاط اضافه  بسيطة توصية ،(  وشريكته حبون محمد محمود احمد)  السياحيه والتنميه والتوريدات للمقاوالت الوادى شركه -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 10791   برقم قيدها سبق  ، التصدير: ليصبح

 تاريخ وفي 10791   برقم قيدها سبق  ، التصدير: ليصبح نشاط اضافه  تضامن شركة ، وشركاه حبون محمود احمد -  3

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190715

 نشاط اضافه  تضامن شركة ،(  وشريكته حبون محمد محمود احمد)  السياحيه والتنميه والتوريدات للمقاوالت الوادى شركه -  4

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 10791   برقم قيدها سبق  ، التصدير: ليصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،(  مسعود سيف ابو مسعود محمود وشريكه مسعود ابوسيف مسعود منصور)  وتوريداتها العموميه للمقاوالت سيف ابو شركه -  1

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 6709   برقم قيدها سبق  ، بسيطة يةتوص

 ،(  مسعود سيف ابو مسعود محمود وشريكه مسعود ابوسيف مسعود منصور)  وتوريداتها العموميه للمقاوالت سيف ابو شركه -  2

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 6709   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 6709   برقم قيدها سبق ،( وشركاه مسعود ابوسيف مسعود)  والتوريدات العموميه للمقاوالت ابوسيف شركه -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190718

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 السلطات كافه ولهما الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مسعود ابوسيف مسعود محمود -  1

 الشيكات واصدار البنوك من والصرف وااليداع البنكيه الحسابات وفتح واالقتراض والرهن البيع حق ولهما الشركه غرض لتحقيق

 امام للشركه المملوكه والمعدات واللوادر السيارات بيع عقود على والتوقيع منفردين او مجتمعين انواعها بجميع العقود على والتوقيع

 تاريخ ، للشركه جدد شركاء اخراج او ادخال فى الحق ولهما ماذكر كل فى الغير توكيل منهما اى والى المختصه المروريه االدرات

 6709   برقم    20190718: 

 السلطات كافه ولهما الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  مسعود ابوسيف مسعود محمود -  2

 الشيكات واصدار البنوك من والصرف وااليداع البنكيه الحسابات وفتح واالقتراض والرهن البيع حق ولهما الشركه غرض لتحقيق

 امام للشركه المملوكه والمعدات واللوادر السيارات بيع عقود على والتوقيع منفردين او مجتمعين انواعها بجميع العقود على والتوقيع

 تاريخ ، للشركه جدد شركاء اخراج او ادخال فى الحق ولهما ماذكر كل فى الغير توكيل منهما اى والى المختصه المروريه االدرات

 6709   برقم    20190718: 

 السلطات كافه ولهما الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  مسعود ابوسيف مسعود منصور -  3

 الشيكات واصدار البنوك من والصرف وااليداع البنكيه الحسابات وفتح واالقتراض والرهن البيع حق ولهما الشركه غرض حقيقلت

 امام للشركه المملوكه والمعدات واللوادر السيارات بيع عقود على والتوقيع منفردين او مجتمعين انواعها بجميع العقود على والتوقيع

 تاريخ ، للشركه جدد شركاء اخراج او ادخال فى الحق ولهما ماذكر كل فى الغير توكيل منهما اى والى المختصه المروريه االدرات

 6709   برقم    20190718: 

 السلطات كافه ولهما الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  مسعود ابوسيف مسعود منصور -  4

 الشيكات واصدار البنوك من والصرف وااليداع البنكيه الحسابات وفتح واالقتراض والرهن البيع حق ولهما الشركه غرض لتحقيق

 امام للشركه المملوكه والمعدات واللوادر السيارات بيع عقود على والتوقيع منفردين او مجتمعين انواعها بجميع العقود على والتوقيع

 تاريخ ، للشركه جدد شركاء اخراج او ادخال فى الحق ولهما ماذكر كل فى الغير توكيل منهما اى والى المختصه المروريه االدرات

 6709   برقم    20190718: 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 10105   برقم    20190701:  تاريخ ، 1261  2015-11-3/ ج  مبروك عبدالكريم قاسم خالد -  1

 13199   برقم    20190701:  تاريخ ، 1263  2018-2-3/ ج  محمد محمود السنوسي أحمد -  2

 10105   برقم    20190701:  تاريخ ، 1260  2016-11-14/ ج  الكريم عبد قاسم خالد -  3

 10254   برقم    20190702:  تاريخ ، 1272  2017/04/22 ج  حسن صافى العزيز عبد -  4

 13997   برقم    20190702:  تاريخ ، 1274  2019/06/30 ج  صالح خميس رشوان سليمان -  5

 13560   برقم    20190703:  تاريخ ، 1281  2018-9-30/ ج  محمد نوفل محمد هللا جاب -  6

 11986   برقم    20190704:  تاريخ ، 1291  2016-4-15/ ج  سليمان على محمد محمود محمد -  7

 3784   برقم    20190704:  تاريخ ، 1285  2017-1-23/ ج  اسماعيل عبدالواحد على سليمان -  8

 3784   برقم    20190704:  تاريخ ، 1285  2017-1-23/ ج  وحيده سلومه وشهرته اسماعيل عبدالواحد على سليمان -  9

 12324   برقم    20190704:  تاريخ ، 1286  2016-9-29/ ج  محمد محمد محمد عبدالرحمن -  10

 8214   برقم    20190707:  تاريخ ، 1301  2018/07/13 ج  دبنون إسرافيل حميدة -  11

 12849   برقم    20190707:  تاريخ ، 1302  2017/06/14 ج  جمعه عبدالعزيز فرج مجدى -  12

 10596   برقم    20190707:  تاريخ ، 1299  2018/04/13 ج  قطوس موسي نصر يسري -  13

 14016   برقم    20190707:  تاريخ ، 1294  2019-7-20/ ج  سعد عيسي عيد عوض -  14

 13103   برقم    20190708:  تاريخ ، 1307  2017-12-9/ ج  كريم الرازق عبد ناصف هللا عبد -  15

 11098   برقم    20190709:  تاريخ ، 1312  2019-7-8/ ج  حامد صابر الحليم عبد ناصف -  16

 10562   برقم    20190709:  تاريخ ، 1323  2013/03/05 ج  الرازق عبد موسي حتوش احمد -  17

 10562   برقم    20190709:  تاريخ ، 1324  2018/03/05 ج  الرازق عبد موسي حتوش احمد -  18

 12999   برقم    20190709:  تاريخ ، 1311  2017/09/30 ج  القصبى عبدالوهاب عبدالمجيد عبدالمحسن -  19

 10306   برقم    20190709:  تاريخ ، 1313  2012/06/05 ج  محمد جبريل سعيد حامد -  20

 10306   برقم    20190709:  تاريخ ، 1317  2017/06/05 ج  محمد جبريل سعيد حامد -  21

 7010   برقم    20190709:  تاريخ ، 1314  2018/01/18 ج  الجارحى السيد منصور حنفى -  22

 3728   برقم    20190709:  تاريخ ، 1309  2016-9-28/ ج  عبدالسالم عطيوه صالح -  23

 13005   برقم    20190710:  تاريخ ، 1340  2017/10/01  ج  عمر محمد أحمد مودمح -  24

 5011   برقم    20190710:  تاريخ ، 1335  1998/10/02 ج  حمزه ابراهيم عبدالفتاح عزه -  25

 5011   برقم    20190710:  تاريخ ، 1336  2003/10/02 ج  حمزه ابراهيم عبدالفتاح عزه -  26



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 5011   برقم    20190710:  تاريخ ، 1337  2008/10/02 ج  حمزه ابراهيم عبدالفتاح عزه -  27

 5011   برقم    20190710:  تاريخ ، 1337  2013/10/02 ج  حمزه ابراهيم عبدالفتاح عزه -  28

 5011   برقم    20190710:  تاريخ ، 1338  2013/10/02 ج  حمزه ابراهيم عبدالفتاح عزه -  29

 5011   برقم    20190710:  تاريخ ، 1339  2018/10/02 ج  حمزه ابراهيم عبدالفتاح عزه -  30

 10725   برقم    20190710:  تاريخ ، 1330  2018/08/07 ج  تادرس سعيد منير اشرف -  31

 7683   برقم    20190710:  تاريخ ، 1346  2009/06/29 ج  متولي هللا فتح خالد -  32

 7683   برقم    20190710:  تاريخ ، 1347  2014/06/29 ج  متولي هللا فتح خالد -  33

 7683   برقم    20190710:  تاريخ ، 1348  2019/06/29 ج  متولي هللا فتح خالد -  34

 13903   برقم    20190710:  تاريخ ، 1329  2019/05/05 ج  حماد السيد عبدالحميد سامح -  35

 7683   برقم    20190710:  تاريخ ، 1350  2014/09/14 ج  متولي هللا فتح خالد -  36

 7683   برقم    20190710:  تاريخ ، 1347  2014/09/14 ج  متولي هللا فتح خالد -  37

 10725   برقم    20190710:  تاريخ ، 1331  2019/07/20 ج  تادرس سعيد منير اشرف -  38

 10684   برقم    20190714:  تاريخ ، 1357  2018/06/30 ج  عويضه قويه سلطان مرجى -  39

 10713   برقم    20190714:  تاريخ ، 1356  2018-7-27/ ج  حسبو على محمد عبدالحميد احمد -  40

 12818   برقم    20190715:  تاريخ ، 1370  2017-5-31/ ج  فرج مبارك عثمان ونيس -  41

 7595   برقم    20190715:  تاريخ ، 1373  2019/04/20 ج  ميمون رقيق ابراهيم -  42

 12067   برقم    20190715:  تاريخ ، 1364  2016-6-2/ ج  غالى برسوم شحاته سعد -  43

 7595   برقم    20190715:  تاريخ ، 1372  2018/03/15 ج  ميمون رقيق ابراهيم -  44

 11328   برقم    20190716:  تاريخ ، 1379  2015/01/04 ج  مصطفى شريف عبدالمنعم طارق -  45

 11344   برقم    20190716:  تاريخ ، 1378  2015/01/11 ج  عبدالرازق على السيد هدير -  46

 7746   برقم    20190717:  تاريخ ، 1381  2019-9-5/ ج  هللا عبد أحمد تامر -  47

   برقم    20190717:  تاريخ ، 1381  2019-9-5/ ج"  عبدالمطلب عبدهللا أحمد مرتا" والتوريدات للمقاوالت سكر تامر -  48

7746 

 12663   برقم    20190718:  تاريخ ، 1399  2017-3-29/ ج  الرحيم عبد هللا عبد ناصف هللا فتح -  49

 7163   برقم    20190718:  تاريخ ، 1391  2018-5-4/ ج  سعيد محمد مهدى -  50

 9989   برقم    20190718:  تاريخ ، 1393  2011-6-20/ ج  حموده عبيد محمد ناهد -  51

 8988   برقم    20190721:  تاريخ ، 1410  2008/01/04 ج  هللا جاب يونس سالمه ممدوح -  52

 8988   برقم    20190721:  تاريخ ، 1411  2013/01/04 ج  هللا جاب يونس سالمه ممدوح -  53

 8988   برقم    20190721:  تاريخ ، 1412  2018/01/04 ج  هللا جاب يونس سالمه وحممد -  54



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 11528   برقم    20190721:  تاريخ ، 1407  2015/05/05 ج  مسعود ابوسيف عبدالكريم ايمن -  55

 13887   برقم    20190721:  تاريخ ، 1406  2019-4-20/ ج  قابيل أحمد إسماعيل حلمى محمد -  56

 7385   برقم    20190721:  تاريخ ، 1404  2018/10/13 ج  السيد خلف السيد محمود -  57

 13161   برقم    20190721:  تاريخ ، 1409  2018/01/08 ج  جويـدة حامد سالـم فرج -  58

 9411   برقم    20190722:  تاريخ ، 1418  2019-5-12/ ج  ابراهيم فرج رمضان السالم عبد -  59

 12591   برقم    20190722:  تاريخ ، 1417  2017-3-5/ ج  على رحومه رمضان عبدهللا -  60

 10916   برقم    20190724:  تاريخ ، 1423  2014-2-22/ ج  الطيب محمد هاشم محمد -  61

 2000   برقم    20190724:  تاريخ ، 1429  2019-7-8/ ج  سليمان عبدالزين صالح -  62

 10949   برقم    20190725:  تاريخ ، 1436  2019-3-17/ ج  حسانين ابيب فوزى محمد -  63

 12863   برقم    20190725:  تاريخ ، 1437  2017/06/27 ج  جالى غريب هللا فتح حسنى -  64

 11184   برقم    20190725:  تاريخ ، 1440  2014-9-27/ ج  العاطي عبد محمد حسين هيثم -  65

 11184   برقم    20190725:  تاريخ ، 1441  2014-9-27/ ج  العاطي عبد حسين حمدم هيثم -  66

 11037   برقم    20190728:  تاريخ ، 1449  2019-5-18/ ج  عيسى بالل محمد بالل -  67

 4345   برقم    20190729:  تاريخ ، 1456  2005/04/16 ج  محمد السيد احمد -  68

 4345   برقم    20190729:  تاريخ ، 1457  2010/04/16 ج  محمد السيد احمد -  69

 4345   برقم    20190729:  تاريخ ، 1458  2015/04/16 ج  محمد السيد احمد -  70

 4345   برقم    20190729:  تاريخ ، 1456  2005/04/16 ج(   حسين محمد السيد احمد) للخردوات العطار احمد -  71

 4345   برقم    20190729:  تاريخ ، 1458  2015/04/16 ج(   حسين محمد السيد احمد) واتللخرد العطار احمد -  72

 4345   برقم    20190729:  تاريخ ، 1457  2010/04/16 ج(   حسين محمد السيد احمد) للخردوات العطار احمد -  73

 9379   برقم    20190729:  تاريخ ، 1450  2019-4-5/ ج  الجدي علي كامل نور -  74

 9379   برقم    20190729:  تاريخ ، 1450  2019-4-5/ ج(   والتصدير لالستيراد الجدي)  الجدي علي كامل نور -  75

 12032   برقم    20190730:  تاريخ ، 1470  2016/05/17 ج  عمر محمد أبوزيد السيد أبوزيد -  76

 11944   برقم    20190730:  تاريخ ، 1471  2016/04/05 ج  مراجع ابوسيف عيسى عبدالرحيم -  77

 12405   برقم    20190731:  تاريخ ، 1483  2016/11/16 ج  سليمان عبداللطيف لطفى عبداللطيف -  78

 4747   برقم    20190731:  تاريخ ، 1486  2007-6-29/ ج  جمال محمد الدين بهاء محمد -  79

 4747   برقم    20190731:  تاريخ ، 1487  2012-6-29/ ج  جمال محمد الدين بهاء محمد -  80

 4747   برقم    20190731:  تاريخ ، 1488  2017-7-31/ ج  جمال محمد الدين بهاء محمد -  81

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 11100   برقم    20190701:  تاريخ ، 1262  2019-7-9/ ج  وشريكه رحيم عوض جبر -  1

 11100   برقم    20190701:  تاريخ ، 1262  2019-7-9/ ج  وشريكه رحيم عوض جبر -  2

 6408   برقم    20190702:  تاريخ ، 1273  2016/04/09 ج  وشريكه حسين هللا عبد عثمان -  3

 14017   برقم    20190708:  تاريخ ، 1308  2019-7-20/ ج  وشريكها احمد المليجى على فائزه -  4

 13979   برقم    20190708:  تاريخ ، 1306  2019/06/16 ج  وشريكتة عيسى بالل أحمد بالل -  5

 11053   برقم    20190709:  تاريخ ، 1327  2019-5-28/ ج  وشركاه رشوان حسن عثمان عبدالستار -  6

 11053   برقم    20190709:  تاريخ ، 1327  2019-5-28/ ج  اليوجد -  7

 11053   برقم    20190709:  تاريخ ، 1326  2019-5-27/ ج  وشركاه رشوان حسن عثمان عبدالستار -  8

 8683   برقم    20190715:  تاريخ ، 1374  2017/03/04 ج  وشريكه أبوبكر عبدالرحمن جابر -  9

 8683   برقم    20190715:  تاريخ ، 1374  2017/03/04 ج  وشركاه أبوبكر عبدالرحمن جابر -  10

:  تاريخ ، 1444  2019/03/21 ج"  وشريكة زويل محمود العظيم عبد محمود" السياحيه المنشآت إلدارة زويل شركة -  11

 9359   برقم    20190725

 6055   رقمب    20190729:  تاريخ ، 1451  2009-7-4/ ج  وشريكه اسماعيل جمعه صافى -  12

 6055   برقم    20190729:  تاريخ ، 1452  2014-7-4/ ج  وشريكه اسماعيل جمعه صافى -  13

 6055   برقم    20190729:  تاريخ ، 1453  2019-7-4/ ج  وشريكه اسماعيل جمعه صافى -  14

 7117   برقم    20190730:  تاريخ ، 1460  2013/03/28 ج  وشركاه يوسف شريف موسى -  15

 7117   برقم    20190730:  تاريخ ، 1461  2018/03/28 ج  وشركاه يوسف شريف موسى -  16

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


