
 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 يوليو شهر سيناء طور جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد قيود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى لالسج تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجارة عن 22893 برقم 20190710 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على العزيز عبد محمد محمد -  1

 12 رقم محل بدر حى التكاليف منخفض وحدة 88:  بجهة ، المصنع البالستيك

 بيع عن 22910 برقم 20190711 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سرور العزيز عبد ابراهيم محمود -  2

 العسكرى الزى مايخص عدا الجاهزة والمالبس السيناوية والمالبس والرجالى الحريمى واالكسسوارات المفروشات  وتوريد وتجارة

 سرور العزيز عبد إبراهيم تامر/  بملك - الطور شباب مركز أمام - المنورة المدينة شارع -37 رقم بالعقار - 3 رقم محل:  بجهة ،

 تربية عن 22960 برقم 20190724 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غريب على حسنى بكر أبو -  3

 غريب على حسنى هيثم/بملك - القاع سهل - الطور وادى:  بجهة ، ألبان وإنتاج وبيعها الماشية وتسمين

)  بصريات عن 22924 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدراوى عباس فتحى محمد -  4

 A المنطقة - A3 رقم مبنى األرضى الدور - 1 رقم التجارية الوحدة - الماركاتو:  بجهة ،( شمسية نظارات

 تجارة عن 22867 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حربى أبو جبلى جمعه يوسف -  5

 جمعه يوسف احمد/  بملك فيران وادى:  بجهة ،(  مياه و زلط و رمل)  البناء ومستلزمات والطوب واألسمنت الحديد

 بجهة ، بازار عن 22873 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بنيامين فهيم فوزى سامح -  6

 القديم التجارى السوق -157 رقم عقار - 1 رقم محل: 

 ، عطور عن 22857 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرغلى دردير صابر مصطفى -  7

 كوست الشيخ باى كورال دومينا فندق - 548 رقم محل:  بجهة

 عن 22895 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشناوى العزم  ابو الشحات محمد -  8

 الشروق سنتر - األرضى الدور - 31 رقم محل:  بجهة ، مالبس مغسلة

 تقديم عن 22914 برقم 20190714 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه أحمد شوقى سمير أحمد -  9

 القديمة المنشية -  السادات شارع - 170 رقم العقار -5 رقم محل:  بجهة ، باردة مشروبات

 و بازار عن 22878 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد على عويضة محمد -  10

 القديم التجارى السوق - الميريالند قرية داخل - 71 رقم محل:  بجهة ، أقطان

 ورشة عن 22915 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه الزاهى السيد عبدهللا السيد -  11

 139 رقم قطعة الصناعية المنطقة - الرويسات:  بجهة ، سيارات ميكانيكا

 رحالت عن 22965 برقم 20190725 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه رزق هاشم الدين حسام -  12

 1 رقم شقة:  بجهة ، السياحى والنقل والليموزين السياحة يخص ما عدا( بدوى وعشاء وخيل وجمال موتوسيكالت سفارى)  داخلية

 النور حى - الفيالت بتقسيم - 16 رقم بالقطعة الكائنة -

 عن 22974 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  همام محمد مهدى السعيد عمرو -  13

 سالم حميد جمعه عبدهللا/ بملك - النور حى - العاملين سكن - 16 رقم العقار - 1 رقم محل:  بجهة ، غذائية مواد توريدات

 سوبر عن 22879 برقم 20190708 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسن ابو مصطفى كامل حماده -  14

 ابراهيم محمد عباس حسين/  بملك الجديد مبارك اسكان بمنطقة - 8 عمارة امام الواقع بالمبنى كائن محل:  بجهة ، ماركت

 عطور عن 22883 برقم 20190708 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى  العزيز عبد  كامل جمعه -  15

 مونتمارى رايز صن فندق:  بجهة ، وعطارة وزيوت



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عطور عن 22883 برقم 20190708 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى  العزيز عبد  كامل جمعه -  16

 الغردقة تجارى سجل 20985 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، وعطارة وزيوت

 عطور عن 22883 برقم 20190708 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى  العزيز عبد  كامل جمعه -  17

 سيناء جنوب 22883 برقم مقيد آخر رئيسى محل له:  بجهة ، وعطارة وزيوت

 بيع عن 22886 برقم 20190709 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود الراوى محمود محمد -  18

 - ميراج لو بفندق مجل:  بجهة ، والصيد المائية والرياضات واأللعاب الغوص يخص ما عدا السباحة وأدوات الخليلى خان منتجات

 الخلفى المطعم باب أمام - تيران نيو

 نظافة أعمال مكتب عن 22896 برقم 20190710 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد عيد خالد -  19

 مبارك صبيح حميد مبارك/  بملك األمل حى - 54 رقم العقار:  بجهة ،

 اآلفات مكافحة عن 21780 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم كامل محمد كريم -  20

 الغرابلى محمود حامد عماد/بملك - التجارى السوق - 1406 رقم القطعة:  بجهة ، والحشرات

 اآلفات مكافحة عن 21780 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم كامل محمد كريم -  21

 سيناء جنوب 21780 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، والحشرات

 مكتب عن 22909 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجد ابو محمد على سند سامح -  22

 مجدى/  بملك -  المزاد أرض تقسيم - مول بجازيا محل:  بجهة ، السياحى والنقل والليموزين السياحة مايخص عدا سيارات تأجير

 محمد قاسم محمد

 عن 22920 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمود سالم نجيب ربيع محمود -  23

 أحمد المنعم عبد أحمد/  بملك المنورة المدينة - 74 رقم عقار:  بجهة ، المنزلية األدوات تجارة

 عن 22964 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على الكريم عبد الكريم عبد -  24

 B12 رقم محل - 7 مول - نعمه خليج منطقة:  بجهة ، عطرية وزيوت تجميل ومستحضرات عطارة

 مطعم عن 22943 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان أحمد ممدوح محمود -  25

 منصور أحمد محمد منصور/  بملك - المسبط:  بجهة ،( واى تيك) سريعه مأكوالت

 ستوديو عن 22875 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسين حميد محمد -  26

 اسكندرية غرفة تجارى سجل19201 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، وفوتوغرافى فيديو تصوير

 ستوديو عن 22875 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسين حميد محمد -  27

 أ 247 رقم بالعقار محل - التجارى السوق:  بجهة ، وفوتوغرافى فيديو تصوير

 عن 22977 برقم 20190730 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  األلشى على مسعد السيد شريف -  28

 معروف ابراهيم صبحى/  بملك النور حى - العاملين سكن - 34 رقم العقار:  بجهة ، حالقة صالون

 تقديم عن 22892 برقم 20190710 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبره كامل هرفى مايكل -  29

 دلتا قرية - 213 رقم مكتب:  بجهة ، انواعه بكافة الفنى واالنتاج الحفالت اقامة مايخص عدا التنورةو الساحر وفقرة االكروبات

 باسليوس سلطان صفوت مايكل/  بملك شارم

 ماركت مينى عن 22911 برقم 20190711 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنفى محمد محمد حماده -  30

 األولى األرض قطعتى على والمقامة شارم نوبيا بقرية األرضى بالدور فواصل بدون 24و23 رقم التجاريتين الوحدتين:  بجهة ،

 نبق Aحرف والثانيةB حرف

 عن 22901 برقم 20190710 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنب أبو طه الظاهر عبد حسين عثمان -  31

 خضر محمود العزيز عبد فتحى/بملك - العصلة بشارع كائن محل:  بجهة ، مطعم



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 حريمى مالبس عن 22929 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوان أحمد فرج مى -  32

 المنورة المدينة شارع - فواصل بدون 60/49 رقم عقار:  بجهة ، العسكرى الزى مايخص عدا(لنجرى)

 ، كافيتريا عن 22493 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر محمد انور الكريم عبد -  33

 التجارى السوق - 179 بالعقار محل:  بجهة

 ، كافيتريا عن 22493 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر محمد انور الكريم عبد -  34

 سيناء جنوب 22493 رقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة

 عطور عن 13484 برقم 20190731 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شرف السيد رمضان أحمد -  35

 باى كورال دومينا - 530 رقم محل:  بجهة ،

 عطور عن 13484 برقم 20190731 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شرف السيد رمضان أحمد -  36

 سيناء جنوب 13484 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ،

 مقاوالت عن 22887 برقم 20190709 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه شتيوى جميع جمعه -  37

 صالح جمعه رزق أحمد/بملك - األول الحى 21:  بجهة ، بناء مواد وتوريدات عمومية

 سفارى عن 22889 برقم 20190709 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البسومى عوض جمال شيرين -  38

 - A/12  فيال:  بجهة ، السياحى والنقل والليموزين السياحة يخص ما عدا داخلية ورحالت بدوى وعشاء وخيل وجمال موتوسيكالت

 الدجوى السيد حسن عاطف/بملك - الريدز قرية

 مكتب عن 22902 برقم 20190710 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشونى محمد عبدالمنعم شريف -  39

 صالح حميد جمعه/بملك - المسبط:  بجهة ، السياحى والنقل والليموزين السياحة يخص ما عدا داخلية رحالت

 ، جلود بيع عن 22906 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد فهيم فهمى بهجت -  40

 السيد أم هضبة - كارلو مونت فندق:  بجهة

 ، موبيليا بيع عن 22907 برقم 20190711 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسن عادل لطفى -  41

 سالمه سالم هللا ضيف/بملك - التجارى السوق - 10 رقم محل:  بجهة

 سوبر عن 22921 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد الشاذلى مصطفى -  42

 سيناء طور لمدينة المحلية الوحدة/  بملك الجديد بدر حى -  7 رقم المحل:  بجهة ، ماركت

 محل عن 22967 برقم 20190728 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده محمود النبى عبد عادل -  43

 المعطى عبد محمود طارق/بملك - الخان شارع 87 رقم عقار:  بجهة ، ومفروشات تنجيد

 عن 22933 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحافظ عبد محمود عادل محمد -  44

 - 102 رقم بالقطعة محل:  بجهة ، انواعه بكافة الفنى  واالنتاج الماء تحت التصوير يخص ما عدا وفيديو فوتوغرافى تصوير

 القديم التجارى السوق

 مطعم عن 22941 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود محمد محمود السعيد اميرة -  45

 التجارى السوق امام - 54 محل - سنتر تيران:  بجهة ، وكافتيريا

 ، جلود بيع عن 22911 برقم 20190714 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنفى محمد محمد حماده -  46

 نبق شارم نوبيا قريو - الرضى الدور - 25 رقم محل:  بجهة

 عن 22863 برقم 20190703 فى قيد ، 3000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد عباس العزيز عبد عمرو -  47

 للبترول مصر محطة بجوار - سدر رأس مدينة بمدخل محل:  بجهة ، كاوتش لحام ورشة

 ، كافيتريا و مطعم عن 7765 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قلدس نادر كمال ماهر -  48

 النور حى الشروق سنتر 17 رقم محل:  بجهة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، كافيتريا و مطعم عن 7765 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قلدس نادر كمال ماهر -  49

 النور حى الشروق سنتر 17 رقم محل:  بجهة

 وايجار وشراء بيع عن 17353 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على جاد حسن أحمد -  50

 جى 2110 رقم محل - باى نعمه هضبة - مول جنينة:  بجهة ، والسياحة البحرية الوحدات مايخص عدا السكنية الوحدات واستئجار

 وايجار وشراء بيع عن 17353 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على جاد حسن أحمد -  51

 سيناء جنوب 17353 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، والسياحة البحرية الوحدات مايخص عدا السكنية الوحدات واستئجار

 ، جلود بيع عن 22911 برقم 20190714 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنفى محمد محمد حماده -  52

 سيناء جنوب 22911 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة

 سوبر عن 22984 برقم 20190731 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهران طغيان خلف محمود -  53

 قرنى الحى عبد قرنى كامل/  بملك - السالم شارع - نعمة خليج - 6 رقم التجارى بالمركز - 25 رقم المحل:  بجهة ، ماركت

 سوبر عن 22862 برقم 20190702 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرشود سالم سليمان سالم سليمان -  54

 واسط شارع - 71 رقم عقار:  بجهة ، ماركت

 عن 22888 برقم 20190709 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم الصمد عبد سامى الصمد عبد -  55

 األمل حى 182 عقار 5 رقم محل:  بجهة ، السيراميك و الصحية األدوات تجارة

 ورشة عن 22908 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الجيد عبد محمد اكرامى -  56

 حسن عالء/  بملك نعمة خليج - الفيشاوى مقهى امام -  الجندى اللواء بسوق - 22 رقم القطعة - 4 رقم محل:  بجهة ، فضة تصنيع

 قناوى

 القيام عن 22972 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حبيب الفتاح عبد صباح -  57

 شحاته أحمد سعد طلعت/  بملك - المزينة شارع:  بجهة ، النظافة بأعمال

 عن 22922 برقم 20190715 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيك محمد أحمد ممدوح محمد أحمد -  58

 القرش خليج - أومبى باى شارك بفندق:  بجهة ، مطعم

 عامة مقاوالت عن 22959 برقم 20190724 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عواد عوده سالم عمر -  59

 عواد عوده سالم بملك األمل مسجد بجوار األمل حى:  بجهة ، الطرق رصف و أنشاء و

 محل عن 22961 برقم 20190725 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه هللا عبد حامد المتولى رشا -  60

 صالح غانم سويلم محمد/بملك - العريشية شارع:  بجهة ، الالزمة التراخيص على الحصول وبعد اإلنترنت عدا فيما ستيشن بالى

 بجهة ، بازار عن 22930 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد احمد ابراهيم السيد -  61

 114 رقم محل المياه شرم - 100 رقم قطعة - سنتر سيتى سوق: 

 ورشة عن 22944 برقم 20190721 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدهللا حسن رمضان -  62

 االول الحى - الصناعية المنطقة - 5 رقم عقار:  بجهة ، كاوتش اصالح

 عن 22945 برقم 20190721 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنانى حسن عرجاوى على منى -  63

 اسماعيل  محمد محمد رقيه/  بملك القديم التجارى السوق - 5 رقم محل:  بجهة ، العسكرى الزى مايخص عدا جاهزة مالبس

 تجارة عن 22884 برقم 20190709 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد صابر احمد سيد ناديه -  64

 جالل صابر جاد صابر بملك -23 رقم عقار الزهراء حي:  بجهة ، لوازمها و الصحية االدوات

 مقاوالت مكتب عن 22975 برقم 20190729 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم حسين عبده سالم -  65

 محمد سالمه أحمد عيد/  بملك - الجديد مبارك - 11 شقة -294 رقم العقار:  بجهة ، عمومية



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 22859 برقم 20190701 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزم أبو سالم محمود السميع عبد حسام -  66

 أحمد حسن أحمد بملك الكروم الجبيل طريق:  بجهة ، األلبان و المواشى تجارة و تسمين و تربية عن

 عن 22973 برقم 20190729 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه العظيم عبد جمال الرحمن عبد -  67

 عايد عيد عييدة/  بملك الدولفين شارع:  بجهة ، سيارات كماليات

 مكتب عن 22900 برقم 20190710 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم هللا عبد محمد هللا عبد -  68

 المنورة المدينة شارع - 2 محل - 36 رقم عقار:  بجهة ، عامة مقاوالت

 مائية العاب عن 22861 برقم 20190702 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزوز فرغلى حسن نشوا -  69

 رقم القطعة الجمعية بأرض فيال:  بجهة ، المحافظ موافقة تقديم يستوجب ودهب الشيخ شرم مدينتى وعدا السياحة مايخص عدا

13/6 

 عن 21292 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهيرى أحمد السالم عبد محمد أحمد -  70

 شرم بمطار( 1) الركاب بمبنى الوصول صالة:  بجهة ، والصيد المائية والرياضات واأللعاب الغوص يخص ما عدا سباحة أدوات

 الدولى الشيخ

 عن 21292 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهيرى أحمد السالم عبد محمد أحمد -  71

 سيناء جنوب 21292 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، والصيد المائية والرياضات واأللعاب الغوص يخص ما عدا سباحة أدوات

 الرخام تجارة عن 22870 برقم 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عارم حسن عارم نوال -  72

 عارم حسين سالم/  بملك - السالم حى - 9 رقم عقار:  بجهة ، والجرانيت

 حدايد عن 15363 برقم 20190717 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل مصطفى السيد إيناس -  73

 1 محل - 16 قطعة - المروة حى:  بجهة ، وبويات

 حدايد عن 15363 برقم 20190717 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل مصطفى السيد إيناس -  74

 سيناء جنوب 1536 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، وبويات

 ، بقاله تجارة عن 22876 برقم 20190707 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكى محمد يحى ايمان -  75

 التجارى السوق:  بجهة

 قطع تجارة عن 22856 برقم 20190701 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية فايز عطية عصام -  76

 115 رقم قطعة - الحرفية المنطقة - 5 رقم محل:  بجهة ، السيارات غيار

:  بجهة ، مطعم عن 22903 برقم 20190710 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين أحمد حسن أميرة -  77

 - دسوقى مصطفى سعد محمد/  بملك- المسبط -البحر عروسة مطعم بجوار - 4 رقم بالعقار محل

 عن 22916 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى مصطفى السيد مصطفى السيد -  78

 السيد أم هضبة - الموتيالت شارع- شارم فيفا فندق:  بجهة ، العطارة تجارة

 مستلزمات عن 17808 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد على محمد حسام -  79

 محمود محمد عبدهللا/بملك - التجارية المنطقة - ب/ا:  بجهة ، مكتبية وأدوات التغليف

 مستلزمات عن 17808 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد على محمد حسام -  80

 سيناء جنوب 17808 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، مكتبية وأدوات التغليف

 تصوير عن 22874 برقم 20190704 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حافظ محمد أحمد -  81

 D3 رقم عقار الهضبة - البحرية الرياضات نادى -:  بجهة ،.  أنواعه بكافة الفنى اإلنتاج و الماء تحت التصوير عدا فوتوغرافى

 فتحى سيد أسامة بملك الثانى بالدور

 مكتب عن 22881 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  إبراهيم السيد محمد كمال -  82

 3 رقم شقة - 21 رقم فيال البحريه الرياضات لنادى المقابل الشارع - الهضبة:  بجهة ، عمومية مقاوالت



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مغسلة عن 20244 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل حسن حبيب محمد حبيب -  83

 السفارى تقسيم - 45 رقم قطعة:  بجهة ، السيارات زيت وغيار سيارات

 مغسلة عن 20244 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل حسن حبيب محمد حبيب -  84

 سيناء جنوب 20244 برقم مقيد الرئيسى لالمح:  بجهة ، السيارات زيت وغيار سيارات

 مطعم عن 22931 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفحام أحمد محمد أحمد ثريا -  85

 السياحى نبق خليج - الثانى بالدور - 1 رقم محل خلفى - 11 رقم القطعة(  سياحى مول) الياسمين سنتر:  بجهة ، مشويات

 مقاوالت عن 22882 برقم 20190708 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين هللا عبد حسن بالل -  86

 حسين هللا عبد حسن/بملك - األول الحى:  بجهة ، عمومية

 مكتب عن 22881 برقم 20190708 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  إبراهيم السيد محمد كمال -  87

 سيناء جنوب 2007/9/5 بتاريخ محوه وتم 9147 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 تجارة عن 22897 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التراس على السيد على خالد -  88

 العال عبد على راغب محمود/  بملك االمل حى الزهراء شارع - 16 رقم بالعقار محل:  بجهة ، االلمونتال وتجهيز

 وفضة ذهب عن 5341 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطايا صليب ناجى نبيل -  89

 بالم البارون فندق:  بجهة ، كريمة وأحجار

 وفضة ذهب عن 5341 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطايا صليب ناجى نبيل -  90

 سيناء جنوب 5341 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، كريمة وأحجار

 تجارة عن 22864 برقم 20190703 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريه أبو محمود أحمد محمد -  91

 الحميد عبد شعبان عزت/  بملك أكتوبر 6 شارع - 104 رقم العقار:  بجهة ، ولوازمها الصحية االدوات

 عن 22954 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد محمد عدلى الغنى عبد -  92

 الريدز شارع - كارلتون مول - G31 رقم محل:  بجهة ، ماركت مينى

 ، ماركت سوبر عن 22966 برقم 20190728 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس على عيد محمد -  93

 20013/10/8 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 8731 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة

 ، ماركت سوبر عن 22966 برقم 20190728 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس على عيد محمد -  94

 على عيد شلبية بملك االوقاف عمارات - 2 رقم عقار:  بجهة

 بيع عن 22786 برقم 20190707 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ارمانيوس نجيب فكتور فيليمون -  95

 القديم السوق 359 رقم عقار:  بجهة ، المائية الرياضية وااللعاب الغوص مايخص عدا رياضية ومالبس احذية

 حدادة ورشة عن 22894 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على أحمد محمد بسنت -  96

 احمد محمد احمد/   بملك الحرفية بالمنطقة - 18 رقم عقار - 10 رقم محل:  بجهة ، كريتال

 كافيتريا عن 22956 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على العاطى عبد فتحى محمد -  97

 سابا جورجى كون شريف/بملك - سابقا الثلج مصنع - سيناء جبل مستشفى بجوار - السالم شارع:  بجهة ،

 صالة عن 14998 برقم 20190715 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود الواحد عبد السيد وائل -  98

 المحلى المجتمع جمعية/  بملك المطافى خلف الصحراوية بالجمعية قاعة:  بجهة ،.  البشرية الموارد تنمية عدا رياضية العاب

 تجارة عن 22951 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم على سليمان جبلى -  99

 على سليمان جبلى محمد/  بملك - العصلة شارع - 1 رقم محل:  بجهة ، السيارات

 سوبر عن 22866 برقم 20190703 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبلى جمعه يوسف أحمد -  100

 جبلى جمعه يوسف/ بملك فيران وادى:  بجهة ، غذائية مواد وتوريد ماركت



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بازار عن 22877 برقم 20190707 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على زكى رفعت مصطفى -  101

 إمبلاير سى كورال بفندق محل:  بجهة ، وأقطان

 حديد بيع عن 22891 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن ابراهيم سيف ايمان -  102

 الصناعية المنطقة - 26 رقم عقار:  بجهة ، اللحام ورش ومستلزمات

 خضروات عن 22898 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد أحمد انوار -  103

 عوض محمد جمعه/  بملك القديمه المنشية - 79 رقم عقار:  بجهة ، وفاكهه

 زيوت عن 22899 برقم 20190710 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بريشينكوفا ييفنا نيكوال مارينا -  104

 سعد محمود سامح/  بملك - شارم دلتا قريه - 89 رقم محل:  بجهة ، طبيعية

 ادوات توريد عن 22869 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر محمد أنور محمد -  105

 التجارى السوق - ج 92 رقم بالقطعة - 2 رقم محل:  بجهة ، الكهرباء أعمال وتشطيب كهربائية

 عن 22917 برقم 20190714 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتمان محمد النبى عبد محمد حسام -  106

 القديم التجارى السوق - إكسبريس شرم محل أعلى - علوى األول الدور - 1 رقم محل:  بجهة ، وكافيتريا مطعم

 عن 22917 برقم 20190714 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عتمان محمد النبى عبد محمد سامح -  107

 2008/11/5 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 10232 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، وكافيتريا مطعم

 عن 22953 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربينى مصطفى محمود محمد -  108

 السيد الدسوقى محمد/بملك - العاملين سكن شارع - 50 رقم بالعقار:  بجهة ، رجالى كوافير

 عن 22949 برقم 20190722 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى على الدين نور محمد عمر -  109

 الصناعية المنطقة - 49 رقم عقار:  بجهة ، معادن لحام ورشة

 مقاوالت عن 22952 برقم 20190722 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ضيف هللا عبد شاكر رضا -  110

 سيد ذكى محمد عيد/بملك - عايدة فيلل بشارع - 37 رقم بالعقار:  بجهة ، عامة

 نقل عن 22860 برقم 20190702 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نور هللا عبد الظاهر عبد تامر -  111

 النور بحى - العاملين سكن خدمات شارع - 40 رقم  العقار:  بجهة ، البضائع وشحن

 عطارة عن 9721 برقم 20190704 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشين محمد علي محمد خالد -  112

 7 رقم سوق - نعمه خليج خدمات بمنطقة والكائن - التجارى بالسوق -B7 محل:  بجهة ، وعطور

 مطعم عن 22904 برقم 20190711 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عطوة ربيع  ماجد -  113

 نعمه خليج - قابوس السلطان شارع - 10 رقم مول - 3 رقم محل:  بجهة ، وكافتيريا

 مطعم عن 22934 برقم 20190717 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى محمد محمود محمد -  114

 برايد شرم قرية - فواصل بدون 15 إلى 10 من محالت:  بجهة ، وكافيتريا

 ، بازار عن 22947 برقم 20190722 فى قيد ، 6000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد يوسف عالء -  115

 مبارك صبيح حميد مبارك/  بملك - القرش بيت قرية - 3 رقم محل:  بجهة

 عطارة عن 9721 برقم 20190704 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشين محمد علي محمد خالد -  116

 سيناء جنوب 9721 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، وعطور

 ، كافيتريا عن 22982 برقم 20190731 فى قيد ، 75000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عباس السيد أحمد -  117

 محمد عباس السيد/  بملك الهدى مسجد امام - المسبط:  بجهة

 منظفات عن 22983 برقم 20190731 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عاصى سالم نايف سليمان -  118

 الجوهرة مخيم - المشربة:  بجهة ، نظافة وأدوات



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مستحضرات عن 22890 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طلعت فؤاد كمال سارة -  119

 الباقى عبد مصطفى محمود/  بملك - العصلة:  بجهة ، تجميل

 22868 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البارودى الراضى عبد الدين حسام شادى -  120

 الهضبة - ليزية شارم شارع - المشربية مول:  بجهة ، وكافتيريا مطعم عن

 ، مكتبة عن 22912 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد دياب أحمد الكريم عبد -  121

 على محمد فايزة/  بملك - المروه حى - 12 رقم العقار:  بجهة

 ، بازار عن 22940 برقم 20190721 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان أحمد المجيد عبد عال -  122

 سليمان أحمد المجيد عبد محمد/  بملك - القديم التجارى السوق - 26 باكيه - المهدى سوق - 38 رقم محل:  بجهة

 22868 برقم 20190704 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البارودى الراضى عبد الدين حسام شادى -  123

 2019/5/9 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 20588 برقم مقيد كان رئيسى ر محل:  بجهة ، وكافتيريا مطعم عن

 بيع عن 22885 برقم 20190709 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد العزيز عبد السيد رامى -  124

 االمل حى - طابا شارع -94 رقم عقار:  بجهة ، سيارات زيوت

 عن 22919 برقم 20190715 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن السالم عبد محمود مصطفى -  125

 العصلة شباب نادى خلف - العصلة:  بجهة ، مطعم

 عن 22962 برقم 20190725 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عفيفى المنعم عبد عفيفى إبراهيم -  126

 حسن نصار محمود/بملك - الهضبة رايز صن بفندق الثانى الدور:  بجهة ، مطعم

 عن 22969 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد حسن إسماعيل محمد -  127

 التجارى السوق - 106 قطعة - 3 رقم محل:  بجهة ، رجالى كوافير

 مشويات مطعم عن 22932 برقم 20190717 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم محمد أحمد محمد -  128

 مصر بنك بجوار ستارز سيف 1 مبنى فاصل بدون 304 رقم محل:  بجهة ،

 عن 22872 برقم 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد منصور عبدالرازق البدوى احمد -  129

 الجديد الطور موقف سوق - 3 رقم محل:  بجهة ، بالجملة سيارات زيوت بيع

 ورشة عن 22971 برقم 20190729 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيطار أحمد محمد سعدية -  130

 السيد السيد فاروق حسن/  بملك الحرفية المنطقة اول الدواجن مزرعة بجوار شارع - بدون رقم العقار:  بجهة ، سيارات ميكانيكا

 مكتبة عن 22905 برقم 20190711 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى يونس هانى محمد -  131

 التجارى السوق  - 210 رقم عقار:  بجهة ، وخردوات

 تجارة عن 22955 برقم 20190722 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن إبراهيم على محمد -  132

 إبراهيم العال عبد إبراهيم منى/بملك - المرافق شرطة شارع - التجارى السوق - 293 رقم بالقطعة محل:  بجهة ، والبويات الحدايد

 عن 22957 برقم 20190724 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد سيد محمد أحمد فتحى فتحى -  133

 - القديم التجارى السوق - المخابرات مول - 5 رقم محل:  بجهة ، العسكرى الزى يخص ما عدا وقطنيات تيشرت

 زيوت عن 22883 برقم 20190708 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى  العزيز عبد  كامل جمعه -  134

 بيتش دايموند رايز صن فندق:  بجهة ، وعطارة وعطور

 زيوت عن 22883 برقم 20190708 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى  العزيز عبد  كامل جمعه -  135

 الغردقة تجارى سجل 20985 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، وعطارة وعطور



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 إقامة عن 22970 برقم 20190728 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد محمود فراج أبو معاذ -  136

   رقم بالعقار - 3 رقم محل:  بجهة ، البشرية الموارد وتنمية المائية والرياضات واأللعاب الغوص يخص ما عدا الرياضية المسابقات

D4 - السيد أم هضبة - البحرية الرياضات نادى شارع 

 عن 22976 برقم 20190729 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد محمد هللا خلف أحمد -  137

 جداوى أمين سيد/بملك - المسبط شاطئ - الدين عالء سنتر - 4 رقم محل:  بجهة ، الموتوسيكالت لصيانة مركز

 مالبس عن 22936 برقم 20190718 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان أحمد محمد على -  138

 15 رقم محل - النور حى - المدينة مجلس سنتر:  بجهة ، العسكرى الزى مايخص عدا جاهزة

 الرخام تجارة عن 22939 برقم 20190721 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نسيم تامر كامل مينا -  139

 الناصر عبد جمال شارع - 2 رقم عقار:  بجهة ، والجرانيت

 عن 22946 برقم 20190722 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور مبارك منصور صالح -  140

 ومناجم محاجر واستغالل المعادن وتجارة وصقل النشاط بنفس الخاصة وتصدير واستيراد البناء مواد وتوريد عمومية مقاوالت

 - 49 رقم عقار:  بجهة ، 0 الصناعة بوزارة والمحاجر المناجم ادارة موافقه على الحصول بعد وذلك المتفجرات استخدام بدون

 ابورديس شارع

 زيوت عن 22883 برقم 20190708 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى  العزيز عبد  كامل جمعه -  141

 سيناء جنوب 22883 تابع برقم مقيد آخر رئيسى محل له:  بجهة ، وعطارة وعطور

 صيانة عن 22981 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد أحمد حسين أحمد -  142

 ج 6 قطعة - الجديدة الحرفية:  بجهة ، سيارات وتكييف كهرباء

 صيانة عن 22981 برقم 20190731 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد أحمد حسين أحمد -  143

 2017/7/19 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 4004 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، سيارات وتكييف كهرباء

 وشراء بيع عن 22858 برقم 20190701 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن امام محمد امام -  144

 محمود المرضى عبد/بملك - نبق خليج - سيرا شارع - 2 رقم عقار:  بجهة ، البحرية الوحدات يخص ما عدا العقارات وتأجير

 12958 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزازى حسن السيد الحكيم عبد أشرف -  145

 ف25 رقم محل - فيل جولى ماريتيم فندق:  بجهة ، الجلود تجارة عن

 12958 برقم 20190714 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزازى حسن يدالس الحكيم عبد أشرف -  146

 سيناء جنوب 12958 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، الجلود تجارة عن

 مكتب عن 22845 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين سليمان عادل اسالم -  147

 الهضبة - الفراعنة مول أمام - 5 رقم محل:  بجهة ، بدوى وعشاء وجمال موتوسيكالت سفارى

 مكتب عن 22845 برقم 20190716 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين سليمان عادل اسالم -  148

 سيناء جنوب 22845 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، بدوى وعشاء وجمال موتوسيكالت سفارى

 عن 22923 برقم 20190716 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روفائيل اسحق هللا رزق ريمون -  149

 1 رقم وحدة - 25 رقم عمارة - سييرا قرية - نبق:  بجهة ، الجلود تجارة

 صيانة ورشة عن 22871 برقم 20190704 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عارم سالم سعادة -  150

 سليمان إبراهيم سليمان/بملك البدوى التجمع شارع - 14 رقم عقار:  بجهة ، سيارات

 22937 برقم 20190718 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ديب ابو سليمان حسن محمد فوزى أحمد -  151

 الليموزين يخص ما عدا سيارات وتأجير السياحية و البحرية الوحدات مايخص عدا السكنية الوحدات وتمليك واستئجار بيع عن

 شهد قرية - 10 فيال - 2 رقم مكتب:  بجهة ، السياحى والنقل

   ــــــــــــــــــــــ  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  الكافتيريات و المطاعم إدارة  ،  شركة   شريكتها و خاطر عبدالهادى محمد عيد ريهام -  1

 التجارى بالسوق - األرضى بالطابق(  B8)  رقم محل:  بجهة ، الكافتيريات و المطاعم إدارة عن ، 22865 برقم 20190703 فى

 سوق نعمة خليج بمنطقة الكائن

(  نارية العاب - ثعابين ترويض - ساحر فقرة - أكروبات)  ترفيهية العاب  ،  شركة   شريكه و عبدالمعبود فتحى محمد شركة -  2

 ، 22979 برقم 20190730 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس.   أنواعه بكل الفنى اإلنتاج و الحفالت إقامة يخص ما عدا

 بكل الفنى اإلنتاج و الحفالت إقامة يخص ما عدا(  نارية العاب - ثعابين ترويض - ساحر فقرة - أكروبات)  ترفيهية العاب عن

 - السيد أم هضبة - البحرية الرياضات نادى - 54 فيال 3 شقة:  بجهة ،.  أنواعه

 داخلية رحالت و(  بدوى عشاء و جمال و موتسيكالت) سفارى  ،  شركة   ذكى أيوب رومانى شريكه و يعقوب وهبة رامى -  3

 عن ، 22980 برقم 20190730 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس.   السياحة و السياحى النقل و اللموزين يخص ما عدا

:  بجهة ،.  السياحة و السياحى النقل و اللموزين يخص ما عدا داخلية رحالت و(  بدوى عشاء و جمال و موتسيكالت) سفارى

 الهضبة(  مول بيراميدز)  التجارى المركز - األرضى الدور(  GLB)  رقم المحل

 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس   البناء مواد تجارة - 2   الصحية األوات تجارة -1  ،  شركة   شريكه و السيد عالء -  4

 األرضى بالدور - 7 رقم المحل:  بجهة ، البناء مواد تجارة - 2   الصحية األوات تجارة -1 عن ، 22925 برقم 20190716

 الهضبة - مول جازية بمول الكائن

 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس.   الفوتوغرافى التصوير و تصوير االت بيع  ،  شركة   شريكه و على مصطفى -  5

 بليفدير جاز بفندق:  بجهة ،.  الفوتوغرافى التصوير و تصوير االت بيع عن ، 22942 برقم 20190721

 ، 22938 برقم 20190718 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  جلود و بازار  ،  شركة   شريكه و محمد عبدالعظيم -  6

 فيل جولى مارتيم بفندق 11 و10 المحلين بين A رقم محل:  بجهة ، جلود و بازار عن

   مالها ،رأس.   العسكرى الزى يخص ما عدا مالبس محل  ،  شركة   شريكتها و متولى السيد على إيمان شركة -  7

 3 رقم المحل:  بجهة ،.  العسكرى الزى يخص ما عدا مالبس محل عن ، 22978 برقم 20190730 فى ،قيدت 18000.000

 الشروق سنتر أمام النور حى بمحالت 1 رقم بالباكية

 ما عدا الفوتوغرافى التصوير بأعمال القيام  ،  شركة   إبراهيم أحمد سيد أحمد وشريكه أحمد أحمد عبدالنبى محمد شركة -  8

 22918 برقم 20190715 فى ،قيدت 6000.000   مالها ،رأس.   الماء تحت التصوير عدا و أنواعه  بكافة الفنى اإلنتاج يخص

 رقم عقار:  بجهة ،.  الماء تحت التصوير عدا و أنواعه  بكافة الفنى اإلنتاج يخص ما عدا الفوتوغرافى التصوير بأعمال القيام عن ،

 - الهضبة - يسار أرضى أ 41

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   وتجميل طبيعى عالج مركز  ،  شركة   وشريكه محمد شوكت محمد -  9

 السالم شارع - كريس قرية - الثانى الدور - 2 رقم فيال:  بجهة ، وتجميل طبيعى عالج مركز عن ، 22880 برقم 20190708

 نعمة خليج

   مالها ،رأس(   شوب الكوفى)  الكافيتريات و المطاعم إدارة  ،  شركة   شريكه و عبدالغنى عبدالفتاح محمود -  10

 - نعمة خليج:  بجهة ،(  شوب الكوفى)  الكافيتريات و المطاعم إدارة عن ، 22963 برقم 20190725 فى ،قيدت 15000.000

 2 رقم مارين أكوا مجوهرات محل بجوار - ليالينا ناصية - البحرين مملكة ملك شارع

 الطبية المراكز و التخصصية العيادات و الطبية التحاليل معامل تشغيل و تأسيس و ادارة -1  ،  شركة   شركاه و حسن أحمد -  11

 األشعة مراكز تشغيل و تأسيس و إدارة -3 األفراد و الشركات و الهيئات لصالح الصحية الرعاية تقديم -2 المستشفيات ادارة و

 برقم 20190716 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.    األدوية يخص ما عدا الطبية المستلزمات بيع -4 التشخيصية

 -2 المستشفيات ادارة و الطبية المراكز و التخصصية العيادات و الطبية التحاليل معامل تشغيل و تأسيس و ادارة -1 عن ، 22926



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بيع -4 التشخيصية األشعة مراكز تشغيل و تأسيس و إدارة -3 األفراد و الشركات و الهيئات لصالح الصحية الرعاية تقديم

 جنوب 22926 تابع برقم وقيد 2019/7/16 بتاريخ 2484 برقم أودع فرع:  بجهة ،.  األدوية يخص ما عدا الطبية المستلزمات

 سيناء

 و البحرية الوحدات يخص ما عدا السكنية الوحدات تمليك و استئجار و بيع  ،  شركة   شريكه و سالم تمام أحمد محمد شركة -  12

 و بيع عن ، 22950 برقم 20190722 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس.   الكافتيريات و المطاعم إدارة - السياحية

 رقم مكتب:  بجهة ،.  الكافتيريات و المطاعم إدارة - السياحية و البحرية الوحدات يخص ما عدا السكنية الوحدات تمليك و استئجار

 - التجارى السوق - كندى خدمات( 12)

 ، 22913 برقم 20190714 فى ،قيدت 4000.000   مالها ،رأس   مكتبة  ،  شركة   إبراهيم وليد شريكه و ضياء على -  13

 نبق خليج الفندق بملك ريزورت أورينتال فندق سور L 23 رقم محل:  بجهة ، مكتبة عن

   مالها ،رأس.   الليموزين و السياحة يخص ما عدا اخليةد رحالت تنظيم  ،  شركة   شريكتها و عبدالنبى توفيق إيمان -  14

:  بجهة ،.  الليموزين و السياحة يخص ما عدا داخلية رحالت تنظيم عن ، 22928 برقم 20190716 فى ،قيدت 10000.000

 - الهضبة - الرياضات نادى B 32 فيال

 الطبية المراكز و التخصصية العيادات و الطبية التحاليل معامل تشغيل و تأسيس و ادارة -1  ،  شركة   شركاه و حسن أحمد -  15

 األشعة مراكز تشغيل و تأسيس و إدارة -3 األفراد و الشركات و الهيئات لصالح الصحية الرعاية تقديم -2 المستشفيات ادارة و

 برقم 20190716 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.    األدوية يخص ما عدا الطبية المستلزمات بيع -4 التشخيصية

 -2 المستشفيات ادارة و الطبية المراكز و التخصصية العيادات و الطبية التحاليل معامل تشغيل و تأسيس و ادارة -1 عن ، 22926

 بيع -4 التشخيصية األشعة مراكز تشغيل و تأسيس و إدارة -3 األفراد و الشركات و الهيئات لصالح الصحية الرعاية تقديم

 - مول كلوب رويال بمول الكائنة األول بالدور( 12) رقم التجارية الوحدة:  بجهة ،.  األدوية يخص ما عدا الطبية المستلزمات

 - الهضبة

 الطبية المراكز و التخصصية العيادات و الطبية التحاليل معامل تشغيل و تأسيس و ادارة -1  ،  شركة   شركاه و حسن أحمد -  16

 األشعة مراكز تشغيل و تأسيس و إدارة -3 األفراد و الشركات و الهيئات لصالح الصحية الرعاية تقديم -2 المستشفيات ادارة و

 برقم 20190716 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.    األدوية يخص ما عدا الطبية المستلزمات بيع -4 التشخيصية

 -2 المستشفيات ادارة و الطبية المراكز و التخصصية العيادات و الطبية تحاليلال معامل تشغيل و تأسيس و ادارة -1 عن ، 22926

 بيع -4 التشخيصية األشعة مراكز تشغيل و تأسيس و إدارة -3 األفراد و الشركات و الهيئات لصالح الصحية الرعاية تقديم

 جنوب 22926 تابع برقم وقيد 2019/7/16 بتاريخ2485 برقم أودع فرع:  بجهة ،.  األدوية يخص ما عدا الطبية المستلزمات

 سيناء

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190701 تاريخ وفى ،   22042:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شنب ابو محمد احمد نجالء   - 1

 التجارة إلعتزال القيد محو



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 محو  السجل شطب/محو تم   20190702 تاريخ وفى ،   15223:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالم جبلى سالم فريجة   - 2

 التجارة إلعتزال القيد

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   19550:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين فوزى محمد أشرف   - 3

 بالمحل النشاط إلنهاء القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190703 تاريخ وفى ،   287:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ريحان سليمان بندارى فهيمة   - 4

 التجارة إلعتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190707 تاريخ وفى ،   8121:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  أحمد نصرهللا دالمقصودعب محمد   - 5

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190708 تاريخ وفى ،   9857:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  طلب سعيد رمضان سعيد   - 6

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   17603:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نجا محمود حسين الدايم عبد   - 7

 التجارة إلعتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   14415:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفتاح عبد أحمد رياض أحمد   - 8

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190709 تاريخ وفى ،   19909:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد يوسف كامل أميرة   - 9

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190710 تاريخ وفى ،   18855:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  أحمد هالل محمد زينب   - 10

 التجارة فعتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   7264:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشرنوبى محمود ريان محمد   - 11

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20190711 تاريخ وفى ،   3208:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى هللا عبد الفتاح عبد هللا عبد   - 12

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20190715 تاريخ وفى ،   18216:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان محمود مصطفى عبير   - 13

 التجارة إعتزال  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190716 تاريخ وفى ،   21616:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مساك فوزى شنودة مدحت   - 14

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190717 تاريخ وفى ،   18011:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسان فرحان ربيع صالحة   - 15

 التجارة إلعتزال محوالقيد

  السجل شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   7942:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف محمد عويس غانم   - 16

 النشاط إلنهاء القيد محو

 شطب/محو تم   20190718 تاريخ وفى ،   19775:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كراس تاوضروس فسدق بهجت   - 17

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   21142:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل ناجى خلف كيرلس   - 18

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   9631:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنا جابر الجبار عبد عماد   - 19

 التجارة إلعتزال القيد محو



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20190722 تاريخ وفى ،   5321:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عاشور كامل بدير كامل   - 20

 النشاط إلنهاء القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   9631:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنا جابر الجبار عبد عماد   - 21

 التجارة إلعتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   21488:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على هللا عبد الرحيم عبد محمد   - 22

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190724 تاريخ وفى ،   9631:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حنا جابر الجبار عبد عماد   - 23

 التجارة إلعتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   22167:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصيرفي احمد احمد عبدهللا   - 24

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   22167:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الصيرفي احمد احمد عبدهللا   - 25

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   21410:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيد بدرى صالح محمد   - 26

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190728 تاريخ وفى ،   22809:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غريب على حسنى احمد   - 27

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   17123:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سلمى شتيوى حمد حسين   - 28

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190729 تاريخ وفى ،   13660:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدهللاع عبيد هللا دخل صالح   - 29

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190730 تاريخ وفى ،   21209:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ليلة أبو داود محمود محمد   - 30

 التجارة إلعتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   18671:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصار الجواد عبد وجيه منى   - 31

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

 تم   20190731 تاريخ وفى ،   21300:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المنعم عبد اليزيد أبو المنعم عبد بشرى   - 32

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  15286 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رياض سريع أبو صالح هشام -  1

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

 المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  19075 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مصطفى محمد على الشحات عزيزة -  2

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190701 ، تاريخ وفي  21215 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيش حسن ربيع محمد -  3

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  21026 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فرغلى الرحيم عبد على الرحمن عبد -  4

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

 رأس تعديل تم  20190703 ، تاريخ وفي  21450 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هللا جاد مصطفى الغنى عبد إبراهيم أحمد -  5

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  21960 برقم دهقي سبق ،، فرد تاجر  حسن موسى صباح موسى -  6

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190704 ، تاريخ وفي  8930 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  أحمد العظيم عبد أحمد محمود -  7

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  21341 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بصيص الغنى عبد محمد عالء -  8

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

،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  19994 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جعفر وهبه إبراهيم رمضان محمد -  9

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190708 ، تاريخ وفي  22404 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عسل على محمد إبراهيم -  10

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  17332 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الديب العزب صالح حنان -  11

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190710 ، تاريخ وفي  22885 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد العزيز عبد السيد رامى -  12

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

 المال رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  18154 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد إبراهيم الفتاح عبد الدين عالء -  13

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 رأس تعديل تم  20190711 ، تاريخ وفي  11065 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الزهيرى على الفتاح عبد سعيد سامح -  14

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

 رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  18997 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجندى البسطويسى عباس منالرح عبد -  15

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

 رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  18997 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجندى البسطويسى عباس الرحمن عبد -  16

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  11406 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قنديل يوسف محمد أحمد -  17

  جنيه  3000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190714 ، تاريخ وفي  10884 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خليل عبيد خليل محسن -  18

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  11882 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  ساويرس خليل كمال خليل -  19

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  2697 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عيد فراج منصور -  20

  جنيه  53000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190715 ، تاريخ وفي  17695 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمان محيسن فريج على -  21

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190716 ، تاريخ وفي  19812 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عكاشة سيد مصطفى -  22

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  22275 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشامى الحميد عبد أحمد طارق -  23

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

،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  16139 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عصر محمد على فاروق سعيد -  24

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190717 ، تاريخ وفي  17012 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان محمد محمد أسامة -  25

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190718 ، تاريخ وفي  19715 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سويلم محمد ثروت محمد -  26

  جنيه  20000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  5321 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عاشور كامل بدير كامل -  27

  جنيه  2000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190722 ، تاريخ وفي  10365 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حمدان فضل هنيدى محمد -  28

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  17689 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف الحميد عبد محمد كامل ريهام -  29

  جنيه  12000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190724 ، تاريخ وفي  21408 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شبانه أحمد خليل أحمد -  30

  جنيه  49000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190725 ، تاريخ وفي  18130 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  النشيلى الحى عبد محسن عبير -  31

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

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  7813 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فاخورى فخرى رزق ممدوح -  32

  جنيه  4000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  7813 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  فاخورى  فخرى  رزق  ممدوح -  33

  جنيه  4000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم  20190729 ، تاريخ وفي  16121 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد فؤاد المنعم عبد محمد -  34

  جنيه  45000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190730 ، تاريخ وفي  19715 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سويلم محمد ثروت محمد -  35

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190731 ، تاريخ وفي  7963 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  إبراهيم سالم الصمد عبد أسامه -  36

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 16935    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن الرحمن عبد محمد أمينة -  1

 أحمد السيد الحفيظ عبد سعيد محمد/بملك - التجارة المروة حى - 34 رقم عقار - 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 22856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ةعطي فايز عطية عصام -  2

  115 رقم قطعة - الحرفية المنطقة - 5 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 9311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفضل أبو أحمد محمد بالل -  3

  الحرفية المنطقة - 163 رقم العقار - 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 22857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى دردير صابر مصطفى -  4

  كوست الشيخ باى كورال دومينا فندق - 548 رقم محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 22858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن امام محمد امام -  5

  محمود المرضى عبد/بملك - نبق خليج - سيرا شارع - 2 رقم عقار ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 7757    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل  جبره  رءوف  عادل -  6

 القاهرة سجل         برقم وقيد 2019/     /     بتاريخ        برقم أودع - نصر مدينة - بالقاهرة فرع إفتتاح ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 22859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزم أبو سالم محمود السميع عبد حسام -  7

  أحمد حسن أحمد بملك الكروم الجبيل طريق ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 19603    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منشاوى هيبه بريك السالم عبد أسامه -  8

 19603 تابع برقم والمقيد 2019/6/27 بتاريخ 2257 برقم والمودع اآلخر الرئيسى المحل نشاط تعديل ،:   الـتأشير وصف

 سيناء جنوب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 22860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور هللا عبد الظاهر عبد تامر -  9

  النور بحى - العاملين سكن خدمات شارع - 40 رقم  العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 21543    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد سعيد محمد -  10

 - ليلة و ليلة الف ممشى شارع - 23 رقم باكية فواصل بدون( E-F) رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 22862    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرشود سالم سليمان سالم سليمان -  11

  واسط شارع - 71 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190702 تاريخ وفي 22861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزوز فرغلى حسن نشوا -  12

 13/6 رقم القطعة الجمعية بأرض فيال ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 22220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد على متولى الشحات نهلة -  13

 الوهاب عبد معوض الوهاب عبد/بملك - 96 رقم عقار - الخضار سوق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 22867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حربى أبو جبلى جمعه يوسف -  14

  جمعه يوسف احمد/  بملك فيران وادى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 22863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد عباس العزيز عبد عمرو -  15

 للبترول مصر محطة بجوار - سدر رأس مدينة بمدخل محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 18427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أسكاروس زكرى مكين هانى -  16

 قابوس السلطان شارع - باى نعمه سنتر - 12 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 19985    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد رفعت مدحت -  17

 نعمة خليج - 4 رقم المحل - ليالينا شارع ناصية - البحرين ملكةم ملك شارع - ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 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 22864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه أبو محمود أحمد محمد -  18

  الحميد عبد شعبان عزت/  بملك أكتوبر 6 شارع - 104 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190703 تاريخ وفي 22866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبلى جمعه يوسف أحمد -  19

  جبلى جمعه يوسف/ بملك فيران وادى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 21292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى أحمد السالم عبد محمد أحمد -  20

 سيناء جنوب 21292 تابع برقم وقيد 2019/7/4 بتاريخ 2308 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 22871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عارم سالم سعادة -  21

  سليمان إبراهيم سليمان/بملك البدوى التجمع شارع - 14 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 8930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد العظيم عبد أحمد محمود -  22

 سيناء جنوب 8930 تابع برقم وقيد 2019/7/4 بتاريخ 2321 برقم أودع  فرع إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 9721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين محمد علي محمد خالد -  23

 سيناء جنوب 9721 تابع برقم وقيد 2019/7/4 بتاريخ 2325 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 22493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد انور الكريم عبد -  24

 سيناء جنوب 22493 تابع برقم وقيد 2019/7/4 بتاريخ 2314 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 22870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عارم حسن عارم نوال -  25

  عارم حسين سالم/  بملك - السالم حى - 9 رقم ارعق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 22493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد انور الكريم عبد -  26

 التجارى السوق - 179 بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 22493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد انور الكريم عبد -  27

 سيناء جنوب 22493 رقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 8930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد العظيم عبد أحمد محمود -  28

 محمد أحمد حسن/بملك - األمل حى - 34 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 22869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد أنور محمد -  29

  التجارى السوق - ج 92 رقم بالقطعة - 2 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 22875    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين حميد محمد -  30

  أ 247 رقم بالعقار محل - التجارى السوق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 22875    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين حميد محمد -  31

  اسكندرية غرفة تجارى سجل19201 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 22868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البارودى الراضى عبد الدين حسام شادى -  32

  الهضبة - ليزية شارم شارع - المشربية مول ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 22868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البارودى الراضى عبد الدين حسام شادى -  33

 2019/5/9 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 20588 برقم مقيد كان رئيسى ر محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 22872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور عبدالرازق البدوى احمد -  34

  الجديد الطور موقف سوق - 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 9721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين محمد علي محمد خالد -  35

  7 رقم سوق - نعمه خليج خدمات بمنطقة والكائن - التجارى بالسوق -B7 محل  ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 9721    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين محمد علي محمد خالد -  36

 سيناء جنوب 9721 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 21292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى أحمد السالم عبد محمد أحمد -  37

 الدولى الشيخ شرم بمطار( 1) الركاب بمبنى الوصول صالة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 21292    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى أحمد السالم عبد محمد أحمد -  38

 سيناء جنوب 21292 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190704 تاريخ وفي 22873    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بنيامين فهيم فوزى سامح -  39

 القديم التجارى السوق -157 رقم عقار - 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان عديلت تم 20190704 تاريخ وفي 22874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حافظ محمد أحمد -  40

  فتحى سيد أسامة بملك الثانى بالدور D3 رقم عقار الهضبة - البحرية الرياضات نادى - ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 22786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ارمانيوس نجيب فكتور فيليمون -  41

  القديم السوق 359 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 22876    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكى محمد يحى ايمان -  42

  التجارى السوق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 22786    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أرمانيوس نجيب فكتور فيليمون -  43

 سيناء جنوب 22786 تابع برقم وقيد 2019/7/7 بتاريخ 2340 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 7765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلدس نادر كمال ماهر -  44

 سيناء جنوب 7765 تابع برقم وقي 2019/7/7 بتاريخ 2327 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 17353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على جاد حسن أحمد -  45

  جى 2110 رقم محل - باى نعمه هضبة - مول جنينة ،

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 17353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على جاد حسن أحمد -  46

 سيناء جنوب 17353 برقم مقيد الرئيسى المحل ،

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 22504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس هللا جاب مجدى يوسف -  47

 سيناء جنوب 22504 تابع برقم والمقيد 2019/5/30 بتاريخ 2029 برقم المودع للفرع التجارية السمة تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 22877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على زكى رفعت مصطفى -  48

  إمبلاير سى كورال بفندق محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 17353    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على جاد حسن أحمد -  49

 سيناء جنوب 17353 تابع برقم وقيد 2019/7/7 بتاريخ 2332 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 22525    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد رجب حمدى ربيع -  50

  موسى سالم فراج محمد/  بملك - 113 رقم عقار - السالم شارع - القديمة المنشية ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 7765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلدس نادر كمال ماهر -  51

 النور حى الشروق سنتر 17 رقم محل ،

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 21341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصيص الغنى عبد محمد عالء -  52

 تابع برقم المقيد و 2018/10/11 فى 3079 برقم المودع األخر الرئيسى المحل نشاط و رأسمال تعديل ،:   الـتأشير وصف

 سيناء جنوب 21341



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 22878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد على عويضة محمد -  53

  القديم التجارى السوق - الميريالند قرية داخل - 71 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 19429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إسماعيل نوير الحى عبد محمود -  54

  الحرفية العاملين سكن شمال 3 رقم محل 3 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 22881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم السيد محمد كمال -  55

 3 رقم شقة - 21 رقم فيال البحريه الرياضات لنادى المقابل الشارع - الهضبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 22881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم السيد محمد كمال -  56

  سيناء جنوب 2007/9/5 بتاريخ محوه وتم 9147 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 22879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو مصطفى كامل حماده -  57

  ابراهيم محمد عباس حسين/  بملك الجديد مبارك اسكان بمنطقة - 8 عمارة امام الواقع بالمبنى كائن محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 16519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد لطفى أشرف -  58

 النور حى - العاملين سكن خدمات - 57 قطعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 16519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد لطفى أشرف -  59

 سيناء جنوب 16519 تابع برقم وقيد 2019/7/8 بتاريخ 2367 برقم أودع فرع إفتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 22883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى  العزيز عبد  كامل جمعه -  60

  مونتمارى رايز صن فندق ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 22883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى  العزيز عبد  كامل جمعه -  61

 الغردقة تجارى سجل 20985 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 22883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى  العزيز عبد  كامل جمعه -  62

 سيناء جنوب 22883 برقم مقيد آخر رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 22249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا نصر ابراهيم السيد سعيد -  63

  على سبيل صبرى أحمد/بملك - 4 رقم محل - القديمة المنشية تقسيم - 72 رقم قطعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 22882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين هللا عبد حسن بالل -  64

  حسين هللا عبد حسن/بملك - األول الحى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 22883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى  العزيز عبد  كامل جمعه -  65

  بيتش دايموند رايز صن فندق ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 22883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى  العزيز عبد  كامل جمعه -  66

 الغردقة تجارى سجل 20985 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 22883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى  العزيز عبد  كامل جمعه -  67

 سيناء جنوب 22883 تابع برقم مقيد آخر رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 22887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه شتيوى جميع جمعه -  68

 صالح جمعه رزق أحمد/بملك - األول الحى 21 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 22886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الراوى محمود محمد -  69

  الخلفى المطعم باب أمام - تيران نيو - ميراج لو بفندق مجل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 22888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم الصمد عبد سامى الصمد عبد -  70

  األمل حى 182 عقار 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 21809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد الشافى عبد سيد مجدى -  71

  أكتوبر 6 شارع - االمل حى - 98 رقم قارع - 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 22889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسومى عوض جمال شيرين -  72

  الدجوى السيد حسن عاطف/بملك - الريدز قرية - A/12  فيال ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 22884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد صابر احمد سيد ناديه -  73

  جالل صابر جاد صابر بملك -23 رقم عقار الزهراء حي ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 22885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العزيز عبد السيد رامى -  74

 االمل حى - طابا شارع -94 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم سيف ايمان -  75

  الصناعية المنطقة - 26 رقم عقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22902    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشونى محمد عبدالمنعم شريف -  76

 صالح حميد جمعه/بملك - المسبط ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22896    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد عيد خالد -  77

  مبارك صبيح حميد مبارك/  بملك األمل حى - 54 رقم العقار ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التراس على السيد على خالد -  78

  العال عبد على راغب محمود/  بملك االمل حى الزهراء شارع - 16 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد أحمد انوار -  79

  عوض محمد جمعه/  بملك القديمه المنشية - 79 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22899    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريشينكوفا ييفنا نيكوال مارينا -  80

  سعد محمود سامح/  بملك - شارم دلتا قريه - 89 رقم محل ،:   شيرالـتأ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 21780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم كامل محمد كريم -  81

 سيناء جنوب 21780 تابع برقم وقيد 2019/7/10 بتاريخ 2406 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى العزم  ابو الشحات محمد -  82

  الشروق سنتر - األرضى الدور - 31 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين أحمد حسن أميرة -  83

 - دسوقى مصطفى سعد محمد/  بملك- المسبط -البحر عروسة مطعم بجوار - 4 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 20619    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على بدران على محمد -  84

  الوكيل أحمد متولى محمد بملك الصناعية المنطقة - 81 بالقطعة محل - ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلعت فؤاد كمال سارة -  85

  الباقى عبد مصطفى محمود/  بملك - العصلة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 6340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلدس بنيامين قلدس أيمن -  86

  الغردقة سجل 27006 برقم والمقيد بالغردقة الكائن الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير

 فوص،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 6340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلدس بنيامين قلدس أيمن -  87

  القاهرة سجل  411569     تابع برقم وقيد 2019/      /      بتاريخ        برقم أودع النزهة -- بالقاهرة فرع إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 6340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلدس بنيامين قلدس أيمن -  88

 القاهرة سجل  411569     تابع برقم وقيد 2019/      /      بتاريخ        برقم أودع النزهة -- بالقاهرة فرع إفتتاح ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على أحمد محمد بسنت -  89

  احمد محمد احمد/   بملك الحرفية بالمنطقة - 18 رقم عقار - 10 رقم محل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنب أبو طه الظاهر عبد حسين عثمان -  90

 خضر محمود العزيز عبد فتحى/بملك - العصلة بشارع كائن محل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبره كامل هرفى مايكل -  91

  باسليوس سلطان صفوت مايكل/  بملك شارم دلتا قرية - 213 رقم مكتب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 21780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم كامل محمد كريم -  92

  الغرابلى محمود حامد عماد/بملك - التجارى السوق - 1406 رقم القطعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 21780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم كامل محمد كريم -  93

 سيناء جنوب 21780 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العزيز عبد مدمح محمد -  94

  12 رقم محل بدر حى التكاليف منخفض وحدة 88 ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا عبد محمد هللا عبد -  95

  المنورة المدينة شارع - 2 محل - 36 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 22908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الجيد عبد محمد اكرامى -  96

  قناوى حسن عالء/  بملك نعمة خليج - الفيشاوى مقهى امام -  الجندى اللواء بسوق - 22 رقم القطعة - 4 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 22904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عطوة ربيع  ماجد -  97

  نعمه خليج - قابوس السلطان شارع - 10 رقم مول - 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 22907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن عادل لطفى -  98

 سالمه سالم هللا ضيف/بملك - التجارى السوق - 10 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 22906    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد فهيم فهمى بهجت -  99

 السيد أم هضبة - كارلو مونت فندق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 22910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سرور العزيز عبد ابراهيم محمود -  100

 عبد إبراهيم تامر / بملك - الطور شباب مركز أمام - المنورة المدينة شارع -37 رقم بالعقار - 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 سرور العزيز

،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 22909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجد ابو محمد على سند سامح -  101

 محمد قاسم محمد مجدى/  بملك -  المزاد أرض تقسيم - مول بجازيا محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 22911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى محمد محمد حماده -  102

 األولى األرض قطعتى على والمقامة شارم نوبيا بقرية األرضى بالدور فواصل بدون 24و23 رقم التجاريتين الوحدتين ،:   الـتأشير

 نبق Aحرف والثانيةB حرف

 العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 11065    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى على الفتاح عبد سعيد سامح -  103

 11065 تابع برقم والمقيد 2018/8/12 بتاريخ 2401 برقم والمودع اآلخر الرئيسى المحل مال رأس تعديل ،:   الـتأشير وصف، 

 سيناء جنوب

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 22914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه أحمد شوقى سمير أحمد -  104

  القديمة المنشية -  السادات شارع - 170 رقم العقار -5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 22916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى مصطفى السيد مصطفى السيد -  105

  السيد أم هضبة - الموتيالت شارع- شارم فيفا فندق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 22911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى محمد محمد حماده -  106

 ءسينا جنوب 22911 تابع برقم قيد و 2019/7/14 فى 2434 برقم اودع أخر رئيسى محل إفتتحاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 22915    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه الزاهى السيد عبدهللا السيد -  107

 139 رقم قطعة الصناعية المنطقة - الرويسات ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 9425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البقرى مصطفى محمد محمد السعيد -  108

  الشروق سنتر - النور حى ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 12958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزازى حسن السيد عبدالحكيم اشرف -  109

 سيناء جنوب 12958 تابع برقم وقيد 2019/7/14 بتاريخ 2441 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 12958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزازى حسن السيد الحكيم عبد أشرف -  110

  ف25 رقم محل - فيل جولى ماريتيم فندق ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 12958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزازى حسن السيد الحكيم عبد أشرف -  111

 سيناء جنوب 12958 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 22911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى محمد محمد حماده -  112

 نبق شارم نوبيا قريو - الرضى الدور - 25 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 22911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى محمد محمد حماده -  113

 سيناء جنوب 22911 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 22917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان محمد النبى عبد محمد سامح -  114

  القديم التجارى السوق - إكسبريس شرم محل أعلى - علوى األول الدور - 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  نالعنوا تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 22917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان محمد النبى عبد محمد سامح -  115

 2008/11/5 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 10232 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 18997    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى البسطويسى عباس الرحمن عبد -  116

 التاجر/بملك - المسبط - بالممشى كائن - الدين عالء سنتر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 22912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد دياب أحمد الكريم عبد -  117

 على محمد فايزة/  بملك - المروه حى - 12 رقم العقار ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 3046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبشى سميرعياد -  118

 التجارى السوق - 50 رقم قطعة

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 22921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد الشاذلى مصطفى -  119

  سيناء طور لمدينة المحلية الوحدة/  بملك الجديد بدر حى -  7 رقم المحل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 14998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود الواحد عبد السيد وائل -  120

  المحلى المجتمع جمعية/  بملك المطافى خلف الصحراوية بالجمعية قاعة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 5341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطايا صليب ناجى نبيل -  121

 سيناء جنوب 5341 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 5341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطايا صليب ناجى نبيل -  122

  بالم نالبارو فندق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 21134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعير إبراهيم زكريا سهيله -  123

  الغربية تجارى سجل      برقم وقيد 2019/     /        بتاريخ        برقم أودع بالغربية فرع إفتتاح ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 5341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطايا صليب ناجى نبيل -  124

 سيناء جنوب 5341 تابع برقم وقيد 2019/7/15 بتاريخ 2452 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 22919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السالم عبد محمود مصطفى -  125

  العصلة شباب نادى خلف - العصلة ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 22922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيك محمد أحمد ممدوح محمد أحمد -  126

  القرش خليج - أومبى باى شارك بفندق ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 13275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلكها السيد على اسماعيل -  127

 السادات شارع - القديمة المنشية - 131 رقم عقار - 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 ختاري وفي 11882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ساويرس خليل كمال خليل -  128

  البارون وفنادق السياحية للمنشآت الشرقية الشركة/بملك - 21 رقم محل - ريزورت البارون فندق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 14998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود الواحد عبد السيد وائل -  129

 سيناء جنوب 14998 تابع برقم وقيد 2019/7/15 بتاريخ 2447 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 22920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود سالم نجيب ربيع محمود -  130

  أحمد المنعم عبد أحمد/  بملك المنورة المدينة - 74 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190715 تاريخ وفي 13275    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلكها السيد على اسماعيل -  131

 سيناء جنوب 13275 تابع برقم والمقيد 2014/10/22 بتاريخ 2513 برقم المودع الفرع عنزان تعديل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 22923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روفائيل اسحق هللا رزق ريمون -  132

  1 رقم وحدة - 25 رقم عمارة - سييرا قرية - نبق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 22924    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدراوى عباس فتحى محمد -  133

  A المنطقة - A3 رقم مبنى األرضى الدور - 1 رقم التجارية الوحدة - الماركاتو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 22845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سليمان عادل اسالم -  134

 جنوب 22845 تابع برقم وقيدا 2019/7/16 بتاريخ 2477و2476 برقمى اوودعا ينآخر رئيسيين محلين إفتتاح ،:   الـتأشير

 سيناء

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 20244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حبيب محمد حبيب -  135

 سيناء جنوب 20244 تابع برقم وقيد 2019/7/16 بتاريخ 2469 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 20244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل حسن حبيب محمد حبيب -  136

  السفارى تقسيم - 45 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 20244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل حسن حبيب محمد حبيب -  137

 سيناء جنوب 20244 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 22845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سليمان عادل اسالم -  138

 الهضبة - الفراعنة مول أمام - 5 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 22845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سليمان عادل اسالم -  139

 سيناء جنوب 22845 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 21007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنوده خليل حلمى هنرى -  140

 جنوب 21007 تابع برقم والمقيد 2018/12/26 بتاريخ 4215 برقم والمودع اآلخر الرئيسى المحل عنوان تعدسل ،:   الـتأشير

 سيناء



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190716 تاريخ وفي 21007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنوده خليل حلمى هترى -  141

  - الناصر عبد جمال شارع - بدون قطعة - 10 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 22930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد ابراهيم السيد -  142

 سيناء جنوب 22930 تابع برقم وقيد 2019/7/17 بتاريخ 2501 برقم أودع فرع إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 22930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد ابراهيم السيد -  143

 114 رقم محل المياه شرم - 100 رقم قطعة - سنتر سيتى سوق ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 22927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتوريدات بالست سالمه مؤسسة -  144

  أمين محمد نبيل/بملك - البلدى الفرن بجوار - التجارى بالسوق - 11 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 22930    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد ابراهيم السيد -  145

 نعمه خليج - 6 رقم مول - األرضى الدور - 9 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 21134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زعير إبراهيم زكريا سهيله -  146

 s18 رقم محل نعمه خليج خدمات منطقه 7 رقم التجارى السوق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 22932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم محمد أحمد محمد -  147

  مصر بنك بجوار ستارز سيف 1 مبنى فاصل بدون 304 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 20579    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العينين أبو حلمى العليم عبد فيفى -  148

 حسين على الستار عبد محمد/محمد - 10 رقم عقار - العبور شارع - األمل حى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 13354    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه سعد نصيف رومانى -  149

 1 رقم محل - 3 رقم عقار - دهب مول - البترولية الهضبة محطة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 17082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطيه مجدى محمد -  150

 فاصل بدون ب/138و127 رقم عقار - 7 رقم محل - مول هيدو مول - المنشية/ش ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 22933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد محمود عادل محمد -  151

  القديم التجارى السوق - 102 رقم بالقطعة محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 15363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل مصطفى السيد إيناس -  152

 1 محل - 16 قطعة - المروة حى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 15363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل مصطفى السيد إيناس -  153

 سيناء جنوب 1536 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 22934    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى محمد محمود محمد -  154

  برايد شرم قرية - فواصل بدون 15 إلى 10 من محالت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 22929    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوان أحمد فرج مى -  155

  المنورة المدينة شارع - فواصل بدون 60/49 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 22931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحام أحمد محمد أحمد ثريا -  156

  السياحى نبق خليج - الثانى بالدور - 1 رقم محل خلفى - 11 رقم القطعة(  سياحى مول) الياسمين سنتر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190717 تاريخ وفي 15363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل مصطفى السيد إيناس -  157

 سيناء جنوب 15363 تابع برقم وقيد 2019/7/17 بتاريخ 2507 برقم أودع ىخر رئيسى محكل إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 7942    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد عويس غانم -  158

 سيناء جنوب 7942 تابع برقم والمقيد 2006/11/21 بتاريخ/2004 برقم والمودع اآلخر الرئيسى المحل نشاط إنهاء ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 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 20190718 تاريخ وفي 22937    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ديب ابو سليمان حسن محمد فوزى أحمد -  159

  شهد قرية - 10 فيال - 2 رقم مكتب ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 22936    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان أحمد محمد على -  160

 15 رقم محل - النور حى - المدينة مجلس سنتر ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 22939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نسيم تامر كامل مينا -  161

  الناصر عبد جمال شارع - 2 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 22835    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن سيد محمد -  162

  نصر لويفى سالمه لويفى/كبمل - المزارع منطقة - الجبيل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 14989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى السيد محمود عواد هشام -  163

 السياحى الزهور مركز - نعمه خليج - األرضى الدور - 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 22941    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد محمود السعيد اميرة -  164

  التجارى السوق امام - 54 محل - سنتر تيران ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 22944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدهللا حسن رمضان -  165

  االول الحى - الصناعية المنطقة - 5 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 22943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان أحمد ممدوح محمود -  166

  منصور أحمد محمد منصور/  بملك - المسبط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 22945    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنانى حسن عرجاوى على منى -  167

  اسماعيل  محمد محمد رقيه/  بملك القديم التجارى السوق - 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190721 تاريخ وفي 22940    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان أحمد المجيد عبد عال -  168

 سليمان أحمد المجيد عبد محمد/  بملك - القديم التجارى السوق - 26 باكيه - المهدى سوق - 38 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 22951    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على سليمان جبلى -  169

  على سليمان جبلى محمد/  بملك - العصلة شارع - 1 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 22956    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العاطى عبد فتحى محمد -  170

 سابا جورجى كون شريف/بملك - سابقا الثلج مصنع - سيناء جبل مستشفى بجوار - السالم شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 22953    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى مصطفى محمود محمد -  171

 السيد الدسوقى محمد/بملك - العاملين سكن شارع - 50 رقم بالعقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 10365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدان فضل هنيدى محمد -  172

 التاجر بملك - فواصل بدون 18و 17 رقم قطعة -الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 22948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة كمال ايهاب -  173

 3 شقة 2 عمارة - 204 الوحدة - صويرة ابو ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 6340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلدس بنيامين قلدس أيمن -  174

 2 رقم محل السياحى مول مينا مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 22952    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيف هللا عبد شاكر رضا -  175

 سيد ذكى محمد عيد/بملك - عايدة فيلل بشارع - 37 رقم بالعقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 22949    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على الدين نور محمد عمر -  176

  الصناعية المنطقة - 49 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 22954    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد عدلى الغنى عبد -  177

 الريدز شارع - كارلتون مول - G31 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 5321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور كامل بدير كامل -  178

  فتيح حميد حسن/بملك - المليل - المسبط ،:   تأشيرالـ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 5321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور كامل بدير كامل -  179

 سيناء جنوب 5321 تابع برقم والمقيد 2005/3/5 بتاريخ 352 برقم والمودع األخر الرئيسى المحل قيد محو ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 22946    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور مبارك منصور صالح -  180

  ابورديس شارع - 49 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 22947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد يوسف عالء -  181

  مبارك صبيح حميد مبارك/  بملك - القرش بيت قرية - 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 22955    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن إبراهيم على محمد -  182

  إبراهيم العال عبد إبراهيم منى/بملك - المرافق شرطة شارع - التجارى السوق - 293 رقم بالقطعة محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190722 تاريخ وفي 22283    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عثمان السيد محمد حماده -  183

  مدخل زيدان أحمد سالم/بملك - التجارى السوق - 100 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 22958    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان إسماعيل مختار جابر مختار -  184

 الشيخ شرم المنتزه بمركز جراند سيرين فندق ،:   الـتأشير وصف

،  وانالعن تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 16316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد مصطفى مراد محمد خالد -  185

 عياد حمدان محمد/ بملك -يوليو 23 شارع - األمل حى ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 22960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب على حسنى بكر أبو -  186

 غريب على حسنى هيثم/بملك - القاع سهل - الطور وادى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 22957    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد سيد محمد أحمد فتحى فتحى -  187

  - القديم التجارى السوق - المخابرات مول - 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 17689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف الحميد عبد محمد كامل ريهام -  188

  الحميد عبد محمد كامل/بملك - القديمة المنشية - السادات شارع - فاصل بدون 130و 129 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 22959    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد عوده سالم عمر -  189

  عواد عوده سالم بملك األمل مسجد بجوار األمل حى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 22964    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على الكريم عبد الكريم عبد -  190

 B12 رقم محل - 7 مول - نعمه خليج منطقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 22965    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه رزق هاشم الدين حسام -  191

  النور حى - الفيالت بتقسيم - 16 رقم بالقطعة الكائنة - 1 رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 22961    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه هللا عبد حامد المتولى رشا -  192

 صالح غانم سويلم محمد/بملك - العريشية شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 22962    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى المنعم عبد عفيفى إبراهيم -  193

 حسن نصار محمود/بملك - الهضبة رايز صن بفندق الثانى الدور ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 22966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس على عيد محمد -  194

  على عيد شلبية بملك االوقاف عمارات - 2 رقم عقار ،:   الـتأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 22966    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس على عيد محمد -  195

 20013/10/8 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 8731 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 22967    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده محمود النبى عبد عادل -  196

  المعطى عبد محمود طارق/بملك - الخان شارع 87 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 17808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد على محمد حسام -  197

 محمود محمد عبدهللا/بملك - التجارية المنطقة - ب/ا ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 17808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد على محمد حسام -  198

 سيناء جنوب 17808 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 16772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيزى محمد الدين عالء أحمد -  199

  3 رقم محل - شاين صن قرية ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 22969    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد حسن إسماعيل محمد -  200

 التجارى السوق - 106 قطعة - 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 17808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد على محمد حسام -  201

 سيناء جنوب 17808 تابع برقم وقيد 2019/7/28 بتاريخ 2616 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190728 تاريخ وفي 22970    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد محمود فراج أبو معاذ -  202

 السيد أم هضبة - البحرية الرياضات نادى شارع - D4   رقم ربالعقا - 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 22971    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيطار أحمد محمد سعدية -  203

  السيد السيد فاروق حسن/  بملك الحرفية المنطقة اول الدواجن مزرعة بجوار شارع - بدون رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 7813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاخورى  فخرى  رزق  ممدوح -  204

 7813 تابع برقم والمقيد 2010/8/18 بتاريخ 1744 برقم والمودع اآلخر الرئيسى المحل ما رأس تعديل ،:   الـتأشير وصف

 سيناء جنوب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 16177    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفوال الحى عبد محمد حسن -  205

 حمد أحمد عيده/بملك - القديمة المنشية - السادات شارع - 238 رقم بالقطعة محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 22976    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمد هللا خلف أحمد -  206

  جداوى أمين سيد/بملك - المسبط شاطئ - الدين عالء سنتر - 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 22972    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حبيب الفتاح عبد صباح -  207

  شحاته أحمد سعد طلعت/  بملك - المزينة شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 22973    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه العظيم عبد جمال الرحمن عبد -  208

  عايد عيد عييدة/  بملك الدولفين شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 22975    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حسين عبده سالم -  209

  محمد سالمه أحمد عيد/  بملك - الجديد مبارك - 11 شقة -294 رقم العقار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190729 تاريخ وفي 22974    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام محمد مهدى السعيد عمرو -  210

  سالم حميد جمعه عبدهللا/ بملك - النور حى - العاملين سكن - 16 رقم العقار - 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 19750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ديب محمد على الوردانى على -  211

  حميد حسين حامد/بملك - األول الحى وسط ،:   الـتأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 19750    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على الوردانى على -  212

  حميد حسين حامد/بملك - األول الحى وسط ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190730 تاريخ وفي 22977    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، األلشى على مسعد السيد شريف -  213

  معروف ابراهيم صبحى/  بملك النور حى - العاملين سكن - 34 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 22984    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران طغيان خلف محمود -  214

 قرنى الحى عبد قرنى كامل/  بملك - السالم شارع - نعمة خليج - 6 رقم التجارى بالمركز - 25 رقم المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 22981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد أحمد حسين أحمد -  215

 2017/7/19 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 4004 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 22981    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد أحمد حسين أحمد -  216

 ج 6 قطعة - الجديدة الحرفية ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 13484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف السيد رمضان أحمد -  217

 باى كورال دومينا - 530 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 13484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف السيد رمضان أحمد -  218

 سيناء جنوب 13484 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 13484    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف السيد رمضان أحمد -  219

 سيناء جنوب 13484 تابع برقم وقيد 2019/7/31 بتاريخ 2677 برقم أوةدع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 22983    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى سالم نايف سليمان -  220

  الجوهرة مخيم - المشربة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190731 تاريخ وفي 22982    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس السيد أحمد -  221

  محمد عباس السيد/  بملك الهدى مسجد امام - المسبط ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  النشاط تعديل تم20190701 تاريخ وفي 19603   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منشاوى هيبه بريك السالم عبد أسامه -  1

 (الجبلى والعشاء الموتوسيكالت سفارى) ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 21543   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز محمد يدسع محمد -  2

 جلود منتجات بيع ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190702 تاريخ وفي 21601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباسط عبد محمد مصطفى وليد -  3

 ( عمومية مقاوالت)  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 21450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد مصطفى الغنى عبد إبراهيم أحمد -  4

 االصلى النشاط الى( البان انتاج) نشاط اضافة:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190703 تاريخ وفي 18427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أسكاروس زكرى مكين هانى -  5

 األصلى النشاط إلى(  وإكسسواراتها ساعات) نشاط إضافة:  التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190704 تاريخ وفي 21960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن موسى صباح موسى -  6

 األصلى النشاط إلى(  ألبان إنتاج)  نشاط إضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 21341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصيص الغنى عبد محمد عالء -  7

 . األصلى النشاط إلى( البان إنتاج) نشاط إضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190707 تاريخ وفي 9425   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البقرى مصطفى محمد محمد السعيد -  8

 األصلى النشاط إلى(  الغذائية المواد وتصدير 6 المجموعة من 36 والفقرة 19 المجموعه عدا إستيراد)  نشاط إضافة:  التأشير

:  التأشير وصف،  شاطالن تعديل تم20190710 تاريخ وفي 6340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلدس بنيامين قلدس أيمن -  9

 اإلنترنت يخص ما عدا(  أورانج معتمد وكيل) إتصاالت خدمة بيع/ ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190711 تاريخ وفي 2521   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد منصور مبارك جمعه -  10

 طرق ورصف سيارات وتأجير للشرب ومياه للحفر ومياه ثقيلة معدات توريد)  بترولية خدمات/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 ( العربية مصر جمهورية داخل مصرية عمالة وتوريد المواقع وتجهيز

 تعديل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190714 تاريخ وفي 3046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبشى سميرعياد -  11

 ( ماركت سوبر) ليصبح النشاط

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 22835   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن سيد محمد -  12

 . األلبان و المواشى تجارة و تسمين و تربية ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 11882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ساويرس خليل كمال خليل -  13

 (المائية والرياضات واأللعاب والصيد الغوص يخص ما عدا سباحة وأدوات مكتبة) ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 13354   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه سعد نصيف رومانى -  14

 ( سيارات صيانة مركز) ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190717 تاريخ وفي 22275   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى الحميد عبد أحمد طارق -  15

 ( السياحة يخص ما عدا السكنية الوحدات  وشراء وبيع وتأجير عامة مقاوالت)  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 22897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لتراسا على السيد على خالد -  16

 (ألومنتال ورشة) ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 22311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طبال السيد احمد هشام محمد -  17

 األصلى النشاط إلى(  األلبان إنتاج)  نشاط إضافة:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 21025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن حسان جبيلى رشدى -  18

 (وحلوانى أفرنجى مخبز)  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190722 تاريخ وفي 5321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاشور كامل بدير كامل -  19

 ( اإلنترنت يخص ما عدا محمول إكسسوار) ليصبح النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 21408   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شبانه أحمد خليل أحمد -  20

 األصلى النشاط إلى( اآللى الحاسب اجهزة صيانة  خدمات تقديم) ليصبح نشاط إضافة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 19049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج أحمد فراج فوزى -  21

 (كوافير) ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 14184   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبد وهبه جرجس مراد -  22

 ( ومطاعم كافيتريات إدارة)  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 16772   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجيزى محمد الدين عالء أحمد -  23

 (ماركت مينى) ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 14138   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد عودة حسين عودة -  24

 ( والنظافة المخلفات ونقل جمع)  ليصبح النشاط تعديل

،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 21124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه أحمد محمد الدين جمال يحيى -  25

 2017/6/1 النشاط بدء تاريخ:  التأشير وصف

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190729 تاريخ وفي 13423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى على موسى مى -  26

 (وعالفة منظفات تجارة)  ليصبح النشاط تعديل

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 5029   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد يوسف محمود باتعة -  27

 (وفحم شيشة بيع)  ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 16837   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد موسى محمد حسام -  28

 (أسماك مطعم/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190730 تاريخ وفي 17963   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه سالم سليمان سيد -  29

 ( . السيارات تجارة)  ليصبح النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190731 تاريخ وفي 22965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه رزق هاشم الدين حسام -  30

 األصلى النشاط إلى(  السياحى والنقل والسياحة الليموزين يخص ما عدا السيارات تأجير) نشاط إضافة:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 22863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد عباس العزيز عبد عمرو -  1

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 22895   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى العزم  ابو الشحات محمد -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 22903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين أحمد حسن أميرة -  3

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 12958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزازى حسن السيد الحكيم عبد أشرف -  4

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 22932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم محمد أحمد محمد -  5

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 22944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدهللا حسن رمضان -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 22952   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ضيف هللا عبد شاكر رضا -  7

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 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 22867   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حربى أبو جبلى جمعه يوسف -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 22877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على زكى رفعت مصطفى -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 22890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طلعت فؤاد كمال سارة -  10

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 22906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد فهيم فهمى بهجت -  11

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 22933   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد محمود عادل محمد -  12

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 22943   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان أحمد ممدوح محمود -  13

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 22953   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى مصطفى محمود محمد -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 22969   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد حسن إسماعيل محمد -  15

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 13484   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شرف السيد رمضان أحمد -  16

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 22871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عارم سالم سعادة -  17

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 7765   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلدس نادر كمال ماهر -  18

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 22879   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو مصطفى كامل حماده -  19

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 22910   برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، سرور العزيز عبد ابراهيم محمود -  20

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 22915   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه الزاهى السيد عبدهللا السيد -  21

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 22945   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنانى حسن عرجاوى على منى -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 22951   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم على سليمان جبلى -  23

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 22956   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العاطى عبد فتحى محمد -  24

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 22984   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران طغيان خلف محمود -  25

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 22859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزم أبو سالم محمود السميع عبد حسام -  26

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 16519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد لطفى أشرف -  27

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 22898   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد أحمد انوار -  28

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 22899   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريشينكوفا ييفنا نيكوال مارينا -  29

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 22937   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ديب ابو سليمان حسن محمد فوزى أحمد -  30

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 22911   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى محمد محمد حماده -  31

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 22949   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى على الدين نور محمد عمر -  32

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 22961   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه هللا عبد حامد المتولى رشا -  33

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 22866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبلى جمعه يوسف أحمد -  34

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 22878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد على عويضة محمد -  35

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 22891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن ابراهيم سيف ايمان -  36

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 22902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشونى محمد عبدالمنعم شريف -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 22929   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوان أحمد فرج مى -  38

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 22931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحام أحمد محمد أحمد ثريا -  39

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 22940   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان أحمد المجيد عبد عال -  40

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 22970   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد محمود فراج أبو معاذ -  41

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 22971   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيطار أحمد محمد سعدية -  42

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 22870   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عارم حسن عارم نوال -  43

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 17353   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على جاد حسن أحمد -  44

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 22894   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على أحمد محمد بسنت -  45

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 22901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنب أبو طه الظاهر عبد حسين عثمان -  46

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 22920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمود سالم نجيب ربيع محمود -  47

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 20579   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العينين أبو حلمى العليم عبد فيفى -  48

 خاص: رالتأشي وصف

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 22948   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة كمال ايهاب -  49

 خاص

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 22972   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حبيب الفتاح عبد صباح -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 22981   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد أحمد حسين أحمد -  51

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190703 تاريخ وفي 22864   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريه أبو محمود أحمد محمد -  52

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 22881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم السيد محمد كمال -  53

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 22885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد العزيز عبد السيد رامى -  54

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 22909   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجد ابو محمد على سند سامح -  55

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 22911   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنفى محمد محمد حماده -  56

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 22914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه أحمد شوقى سمير أحمد -  57

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 22916   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى مصطفى السيد مصطفى السيد -  58

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 22959   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عواد عوده سالم عمر -  59

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 22861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزوز فرغلى حسن نشوا -  60

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 22882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين هللا عبد حسن بالل -  61

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 22886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود الراوى محمود محمد -  62

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 22888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم الصمد عبد سامى الصمد عبد -  63

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 22908   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الجيد عبد محمد اكرامى -  64

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 22930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد ابراهيم السيد -  65

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 22957   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد سيد محمد أحمد فتحى فتحى -  66

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 22966   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس على عيد محمد -  67

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 22967   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده محمود النبى عبد عادل -  68

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 22868   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البارودى الراضى عبد الدين حسام شادى -  69

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 22872   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد منصور عبدالرازق البدوى احمد -  70

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 9721   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين محمد علي محمد خالد -  71

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 22892   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبره كامل هرفى مايكل -  72

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 21780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم كامل محمد كريم -  73

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 5341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطايا صليب ناجى نبيل -  74

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 22974   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، همام محمد مهدى السعيد عمرو -  75

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 22983   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عاصى سالم نايف سليمان -  76

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 22876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكى محمد يحى ايمان -  77

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 22889   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البسومى عوض جمال شيرين -  78

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 22904   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عطوة ربيع  ماجد -  79

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 22917   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عتمان محمد النبى عبد محمد سامح -  80

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 22939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نسيم تامر كامل مينا -  81

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 22955   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن إبراهيم على محمد -  82

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 22845   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سليمان عادل اسالم -  83

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 22857   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرغلى دردير صابر مصطفى -  84

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 22858   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن امام محمد امام -  85

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 22884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد صابر احمد سيد ناديه -  86

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 22896   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد عيد خالد -  87

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 22897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التراس على السيد على خالد -  88

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 22923   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روفائيل اسحق هللا رزق ريمون -  89

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 22924   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدراوى عباس فتحى محمد -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 15363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل مصطفى السيد إيناس -  91

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 22934   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى محمد محمود محمد -  92

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 22964   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على الكريم عبد الكريم عبد -  93

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 22965   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه رزق هاشم الدين حسام -  94

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 22976   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد محمد هللا خلف أحمد -  95

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190730 تاريخ وفي 22977   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، األلشى على مسعد السيد شريف -  96

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 21292   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى أحمد السالم عبد محمد أحمد -  97

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190707 تاريخ وفي 22786   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ارمانيوس نجيب فكتور فيليمون -  98

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190721 تاريخ وفي 22941   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد محمود السعيد اميرة -  99

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 22954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد محمد عدلى الغنى عبد -  100

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 14998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود الواحد عبد السيد وائل -  101

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 22860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نور هللا عبد الظاهر عبد تامر -  102

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 22493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد انور الكريم عبد -  103

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 8930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد العظيم عبد أحمد محمود -  104

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 22883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى  العزيز عبد  كامل جمعه -  105

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 22922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيك محمد أحمد ممدوح محمد أحمد -  106

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 20244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل حسن حبيب محمد حبيب -  107

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190718 تاريخ وفي 22936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان أحمد محمد على -  108

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 22962   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عفيفى المنعم عبد عفيفى إبراهيم -  109

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 22873   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بنيامين فهيم فوزى سامح -  110

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 22874   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حافظ محمد أحمد -  111

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190708 تاريخ وفي 22883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى  العزيز عبد  كامل جمعه -  112

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 22912   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد دياب أحمد الكريم عبد -  113

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 22921   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد الشاذلى مصطفى -  114

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 22946   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور مبارك منصور صالح -  115

 خاص: التأشير وصف



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190722 تاريخ وفي 22947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد يوسف عالء -  116

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 22856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية فايز عطية عصام -  117

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 22869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر محمد أنور محمد -  118

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190704 تاريخ وفي 22875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسين حميد محمد -  119

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 22907   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسن عادل لطفى -  120

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190715 تاريخ وفي 22919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن السالم عبد محمود مصطفى -  121

 خاص: التأشير وصف، 

،  الشركة نوع تعديل تم20190716 تاريخ وفي 22845   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سليمان عادل اسالم -  122

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 22958   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان إسماعيل مختار جابر مختار -  123

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 22975   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم حسين عبده سالم -  124

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190731 تاريخ وفي 22982   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس السيد أحمد -  125

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190702 تاريخ وفي 22862   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرشود سالم سليمان سالم سليمان -  126

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 22887   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه شتيوى جميع جمعه -  127

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 22893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على العزيز عبد محمد محمد -  128

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 22900   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا عبد محمد هللا عبد -  129

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 22927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، للتوريدات بالست سالمه مؤسسة -  130

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190717 تاريخ وفي 22930   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد ابراهيم السيد -  131

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 22960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غريب على حسنى بكر أبو -  132

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190728 تاريخ وفي 17808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد على محمد حسام -  133

 خاص: التأشير



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة نوع تعديل تم20190729 تاريخ وفي 22973   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه العظيم عبد جمال الرحمن عبد -  134

 خاص: التأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   SNIPER  سنايبر: الى 22571 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  تاريخ فى  ،  -  1

   الجاهزة للمالبس أرجوان: الى 15497 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190701:  يختار فى  ،  -  2

   الموتوسيكالت غيار لقطع المالك مركز: الى 19024 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190702:  تاريخ فى  ،  -  3

   كوجا A T G: الى 21543 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190702:  تاريخ فى  ،  -  4

   نويبع دايفرز: الى 12677 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190703:  تاريخ فى  ،  -  5

   ماس: الى 21493 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190707:  تاريخ فى  ،  -  6

 للكهرباء الرحمن هْدى مؤسسة: الى 17388 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190709:  تاريخ فى  ،  -  7

   الميكانيكية

 للتوريدات سيرفيس سيناء مؤسسة: الى 2521 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190711:  تاريخ فى  ،  -  8

   البترولية والخدمات

   العائالت ماركت سوبر: الى 3046 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190714:  تاريخ فى  ،  -  9

   الروميو: الى 13354 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  10

   هوليداى شرم: الى 22275 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190717:  تاريخ فى  ،  -  11

   لونج دبى: الى 22850 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190721:  تاريخ فى  ،  -  12

   المحمول إلكسسوار فودافون بدايه: الى 5321 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  13

   سبايسى كينج: الى 14989 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  14

   األسمنتى للطوب سينا مصنع: الى 10365 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190722:  تاريخ فى  ،  -  15

   لسامبوا: الى 15479 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  16

   SUPER HERO هيرو سوبر: الى 22787 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190724:  تاريخ فى  ،  -  17



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   شرم جو: الى 14184 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190725:  تاريخ فى  ،  -  18

   الشروق: الى 14639 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  19

   المصرى: الى 16772 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  20

  PALMA للسفارى بدوين بالما: الى 11063 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190729:  تاريخ فى  ،  -  21

BEDOUIN   

   ناس/ المتقدمة الوطنية الحلول: الى 8727 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  22

   التيرازا  LATERZZA: الى 22917 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  23

   يوجد ال: الى 17963 برقم المقيدة الشركة اسم تعديلب التأشير تم20190730:  تاريخ فى  ،  -  24

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السجل شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   18160:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكتيه و سريع صالح   - 1

 و  الشيخ شرم مأمورية شركات 2019 لسنة 32 برقم ملخص مسجل و 2019/1/1 فى محرر فسخ عقد بموجب  الشركة قيد محو

 . سيناء بجنوب التجارى السجل من الشركة قيد يمحى بذلك

  السجل شطب/محو تم   20190731 تاريخ وفى ،   18160:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكتيه و سريع صالح   - 2

 الشركة لفسخ القيد محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 19534، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركائهم و فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف و شرف أحمد وجيه محمد أحمد -  1

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190701،   تاريخ وفي

   تاريخ وفي 19534، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركائهم و سيد الحسينى اللطيف عبد و وجيه محمد أحمد -  2

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190701،

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190701،   تاريخ وفي 19534، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية اليوجد -  3

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل

 19534، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركائهم و فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف و شرف أحمد وجيه محمد أحمد -  4

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190701،   تاريخ وفي

   تاريخ وفي 19534، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركائهم و سيد الحسينى اللطيف عبد و وجيه محمد أحمد -  5

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190701،

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190701،   تاريخ وفي 19534، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية اليوجد -  6

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل

 رأس تعديل تم 20190704،   تاريخ وفي 22609، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و محمد حسن على وائل شركة -  7

  جنيه  16000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 المال رأس تعديل تم 20190704،   تاريخ وفي 22609، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و حسن على وائل شركة -  8

  جنيه  16000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

 تعديل تم 20190704،   تاريخ وفي 22609، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكته و محمد حسن على وائل شركة -  9

  جنيه  16000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190704،   تاريخ وفي 22609، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و محمد حسن على وائل شركة -  10

  جنيه  16000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190704،   تاريخ وفي 22609، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و حسن على وائل شركة -  11

  جنيه  16000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190704،   تاريخ وفي 22609، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكته و محمد حسن على وائل شركة -  12

  جنيه  16000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

،  المال رأس تعديل تم 20190708،   تاريخ وفي 10452، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و حنا بسل أنور باسم -  13

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



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  المال رأس تعديل تم 20190708،   تاريخ وفي 10452، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و حنا بسل أنور باسم -  14

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

 تعديل تم 20190711،   تاريخ وفي 17241، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و السيد محمد صيام خالد شركة -  15

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

 تعديل تم 20190711،   تاريخ وفي 17241، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و على شحاتة محمد هاشم شركة -  16

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

   تاريخ وفي 17241، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكيه و على شحاته محمد هاشم شركة ليصبح الشركة أسم تعديل -  17

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190711،

،  المال رأس تعديل تم 20190715،   تاريخ وفي 533، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه جبرائيل منير عادل -  18

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم 20190715،   تاريخ وفي 533، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه جبرائيل منير عادل -  19

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190715،   تاريخ وفي 533، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها فؤاد امال -  20

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم 20190715،   تاريخ وفي 533، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه جبرائيل منير مجدى -  21

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

،  المال رأس تعديل تم 20190725،   تاريخ وفي 17569، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكيها و فتحى نجالء -  22

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

 رأس تعديل تم 20190725،   تاريخ وفي 17569، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكيه و جمعه الحسينى شركة -  23

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

،  المال رأس تعديل تم 20190725،   تاريخ وفي 12829، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته هاشم أحمد شركة -  24

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

،  المال رأس تعديل مت 20190725،   تاريخ وفي 12829، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته هاشم أحمد شركة -  25

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

 تعديل تم 20190725،   تاريخ وفي 22702، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه شوشان على حسن على حسام -  26

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

 تعديل تم 20190725،   تاريخ وفي 22702، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و شحاتة عبدهللا شحاتة مصطفى -  27

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

 تعديل تم 20190725،   تاريخ وفي 22702، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه شوشان على حسن على حسام -  28

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

 تعديل تم 20190725،   تاريخ وفي 22702، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و شحاتة عبدهللا شحاتة مصطفى -  29

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

 تعديل تم 20190729،   تاريخ وفي 22609، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و محمد حسن على وائل شركة -  30

  جنيه  16000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190729،   تاريخ وفي 22609، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و حسن على وائل شركة -  31

  جنيه  16000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190729،   تاريخ وفي 22609، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكته و محمد حسن على وائل شركة -  32

  جنيه  16000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190729،   تاريخ وفي 22609، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و محمد حسن على وائل شركة -  33

  جنيه  16000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 رأس تعديل تم 20190729،   تاريخ وفي 22609، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركاه و حسن على وائل شركة -  34

  جنيه  16000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال

 تعديل تم 20190729،   تاريخ وفي 22609، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكته و محمد حسن على وائل شركة -  35

  جنيه  16000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

،  المال رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 22942، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و على مصطفى -  36

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

 رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 22942، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و على محمد على مصطفى -  37

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

،  المال رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 22942، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و على مصطفى -  38

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

 رأس تعديل تم 20190731،   تاريخ وفي 22942، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكه و على محمد على مصطفى -  39

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركائهم و فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف و شرف أحمد وجيه محمد أحمد -  1

 فى 22034 برقم المودع العام المركز قيد مستوى تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 19534

 ش 18 رقم بالعقار 15 رقم محل فى الكائن ليصبح وعنوانه فرع ليصبح الرئيسى القاهرة 411085 برقم والمقيد 2016/11/15

 0 بالقاهرة الجديدة مصر سالم صالح

 تاريخ وفي 19534    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركائهم و سيد الحسينى اللطيف عبد و وجيه محمد أحمد -  2

 2016/11/15 فى 22034 برقم المودع العام المركز قيد مستوى تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701

 مصر سالم صالح ش 18 رقم بالعقار 15 رقم محل فى الكائن ليصبح وعنوانه فرع ليصبح الرئيسى القاهرة 411085 برقم والمقيد

 0 بالقاهرة الجديدة

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 19534    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، اليوجد -  3

 فرع ليصبح الرئيسى القاهرة 411085 برقم والمقيد 2016/11/15 فى 22034 برقم المودع العام المركز قيد مستوى تعديل

 0 بالقاهرة الجديدة مصر سالم صالح ش 18 رقم بالعقار 15 رقم محل فى الكائن ليصبح وعنوانه

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركائهم و فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف و شرف أحمد وجيه محمد أحمد -  4

 فى 22034 برقم المودع العام المركز قيد مستوى تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 19534

 ش 18 رقم بالعقار 15 رقم محل فى الكائن ليصبح وعنوانه فرع ليصبح الرئيسى القاهرة 411085 برقم والمقيد 2016/11/15

 0 بالقاهرة الجديدة مصر سالم صالح

 تاريخ وفي 19534    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركائهم و سيد الحسينى اللطيف عبد و وجيه محمد أحمد -  5

 2016/11/15 فى 22034 برقم المودع العام المركز قيد مستوى تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مصر سالم صالح ش 18 رقم بالعقار 15 رقم محل فى الكائن ليصبح وعنوانه فرع ليصبح الرئيسى القاهرة 411085 برقم والمقيد

 0 بالقاهرة الجديدة

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 19534    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، اليوجد -  6

 فرع ليصبح لرئيسىا القاهرة 411085 برقم والمقيد 2016/11/15 فى 22034 برقم المودع العام المركز قيد مستوى تعديل

 0 بالقاهرة الجديدة مصر سالم صالح ش 18 رقم بالعقار 15 رقم محل فى الكائن ليصبح وعنوانه

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركائهم و فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف و شرف أحمد وجيه محمد أحمد -  7

/  الطور 19534 برقم المقيد الفرع قيد مستوى تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 19534

 مول التجارى بالمركز/ األرضى بالدور 7 رقم التجارية الوحدة فى الكائن الى عنوانه وتعديل  عام مركز ليصبح سيناء جنوب

  0 الشيخ شرم السالم ش - التليفزيونى اإلرسال منطقة 14الشريف

 تاريخ وفي 19534    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركائهم و سيد الحسينى اللطيف عبد و وجيه محمد أحمد -  8

 ليصبح سيناء جنوب/  الطور 19534 برقم المقيد الفرع قيد مستوى تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701

 منطقة 14الشريف مول التجارى بالمركز/ األرضى بالدور 7 رقم التجارية الوحدة فى الكائن الى عنوانه وتعديل  عام مركز

  0 الشيخ شرم السالم ش - التليفزيونى اإلرسال

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 19534    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، اليوجد -  9

 الوحدة فى الكائن الى عنوانه وتعديل  عام مركز ليصبح سيناء جنوب/  الطور 19534 برقم المقيد الفرع قيد مستوى تعديل

  0 الشيخ شرم السالم ش - التليفزيونى اإلرسال منطقة 14الشريف مول التجارى بالمركز/ األرضى بالدور 7 رقم التجارية

    برقم قيدها سبق  ، طةبسي توصية ، شركائهم و فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف و شرف أحمد وجيه محمد أحمد -  10

/  الطور 19534 برقم المقيد الفرع قيد مستوى تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 19534

 مول التجارى بالمركز/ األرضى بالدور 7 رقم التجارية الوحدة فى الكائن الى عنوانه وتعديل  عام مركز ليصبح سيناء جنوب

  0 الشيخ شرم السالم ش - التليفزيونى اإلرسال منطقة 14الشريف

 تاريخ وفي 19534    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركائهم و سيد الحسينى اللطيف عبد و وجيه محمد أحمد -  11

 ليصبح سيناء جنوب/  الطور 19534 برقم المقيد الفرع قيد مستوى تعديل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701

 منطقة 14الشريف مول التجارى بالمركز/ األرضى بالدور 7 رقم التجارية الوحدة فى الكائن الى عنوانه وتعديل  عام مركز

  0 الشيخ شرم السالم ش - التليفزيونى اإلرسال

 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 19534    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، اليوجد -  12

 الوحدة فى الكائن الى عنوانه وتعديل  عام مركز ليصبح سيناء جنوب/  الطور 19534 برقم المقيد الفرع قيد مستوى تعديل

  0 الشيخ شرم السالم ش - التليفزيونى اإلرسال منطقة 14الشريف مول التجارى بالمركز/ األرضى بالدور 7 رقم التجارية

،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 22637    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكه و الجالل محمد محمود -  13

  الهضبة - 114 قطعه - 4 رقم التجارية الوحدة ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و المائية الرياضات و األلعاب و الغوص يخص ما عدا التجارية التوكيالت  بسيطة صيةتو ، وشريكه جبرائيل منير عادل -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 533   برقم قيدها سبق  ،.  السياحة و الصيد

 و المائية الرياضات و األلعاب و الغوص يخص ما عدا التجارية التوكيالت  بسيطة توصية ، وشركاه جبرائيل منير عادل -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 533   برقم قيدها سبق  ،.  السياحة و الصيد



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و الصيد و المائية الرياضات و األلعاب و الغوص يخص ما عدا التجارية التوكيالت  بسيطة توصية ، وشريكها فؤاد امال -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 533   برقم قيدها سبق  ،.  السياحة

 و المائية الرياضات و األلعاب و الغوص يخص ما عدا التجارية التوكيالت  بسيطة توصية ، وشركاه جبرائيل منير مجدى -  4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190715 تاريخ وفي 533   برقم قيدها سبق  ،.  السياحة و الصيد

 غرض الى العمومية المقاوالت نشاط بإضافة الشركة غرض تعديل  بسيطة توصية ، شريكه و السيد الرحمن عبد رضا -  5

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 19396   برقم قيدها سبق  ، األصلى الشركة

 غرض الى العمومية المقاوالت نشاط بإضافة الشركة غرض تعديل  بسيطة توصية ، وشريكيه السيد الرحمن عبد رضا -  6

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 19396   برقم قيدها سبق  ، األصلى الشركة

 نشاط إضافة و(  البترولية المواد توزيع و نقل)  بترولية خدمات نشاط إضافة  امنتض شركة ، وشريكته هاشم أحمد شركة -  7

 و الورقية المنتجات و(  المكتبى و المنزلى األثاث)  الخشبية المنتجات و بأنواعها البالستيكية المنتجات و الكهربائية األجهزة توريد

 األسماك و األلبان منتجات و العصائر و الغازية المياه و المعدنية المياه و(  حبوب ، فاكهة ، خضروات)  الغذائية المواد و المكتبية

 و العطور و التجميل أدوات و الحريمى اإلكسسورات و الزجاجية المنتجات و بأنواعها األحذية و الجلدية المنتجات و بأنواعها

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 12829   برقم قيدها سبق  ، و اليد ساعات

 نشاط إضافة و(  البترولية المواد توزيع و نقل)  بترولية خدمات نشاط إضافة  تضامن شركة ، وشريكته هاشم أحمد شركة -  8

 و الورقية المنتجات و(  المكتبى و المنزلى األثاث)  الخشبية المنتجات و بأنواعها البالستيكية المنتجات و الكهربائية األجهزة توريد

 األسماك و األلبان منتجات و العصائر و الغازية المياه و المعدنية المياه و(  حبوب ، فاكهة ، خضروات)  الغذائية المواد و المكتبية

 و العطور و التجميل أدوات و الحريمى اإلكسسورات و الزجاجية المنتجات و بأنواعها األحذية و الجلدية المنتجات و بأنواعها

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 12829   برقم قيدها سبق  ، و اليد ساعات

 المالبس مايخص)  عدا بأنواعها المالبس و السيارات إكسسورات و الحائط  تضامن شركة ، وشريكته هاشم أحمد شركة -  9

 و مستلزماتها و البناء مواد جميع و التشطيبات و النقاشة و النجارة و الكهرباء و السباكة مستلزمات جميع توريد و(  العسكرية

 و المفروشات و المطابخ أدوات)  الفندقية التوريدات و الزراعية المحاصيل توريد و المنظفات و النظافة مستلزمات جميع توريد

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 12829   برقم قيدها سبق  ،(  بأنواعها الغذائية المواد

 المالبس مايخص)  عدا بأنواعها المالبس و السيارات إكسسورات و الحائط  تضامن شركة ، وشريكته هاشم أحمد شركة -  10

 و مستلزماتها و البناء مواد جميع و التشطيبات و النقاشة و النجارة و الكهرباء و السباكة مستلزمات جميع توريد و(  العسكرية

 و المفروشات و المطابخ أدوات)  الفندقية التوريدات و الزراعية المحاصيل توريد و المنظفات و النظافة مستلزمات جميع توريد

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190725 تاريخ وفي 12829   برقم قيدها سبق  ،(  بأنواعها الغذائية المواد

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 19534   برقم قيدها سبق ، شركائهم و فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف و شرف أحمد وجيه محمد أحمد -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190701



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم20190701 تاريخ وفي 19534   برقم قيدها سبق ، شركائهم و سيد الحسينى اللطيف عبد و وجيه محمد أحمد -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190701 ريختا وفي 19534   برقم قيدها سبق ، اليوجد -  3

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190708 تاريخ وفي 10452   برقم قيدها سبق ، شريكه و حنا بسل أنور باسم -  4

 بسيطة توصية

،   القانونى الكيان تعديل تم20190725 تاريخ وفي 22702   برقم قيدها سبق ، وشريكه شوشان على حسن على حسام -  5

 بسيطة توصية: التأشير وصف

،   القانونى الكيان تعديل تم20190725 تاريخ وفي 22702   برقم قيدها سبق ، شريكه و شحاتة عبدهللا شحاتة مصطفى -  6

 بسيطة توصية: التأشير وصف

،   القانونى الكيان تعديل تم20190729 تاريخ وفي 22609   برقم قيدها سبق ، شركاه و محمد حسن على وائل شركة -  7

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190729 تاريخ وفي 22609   برقم قيدها سبق ، شركاه و حسن على وائل شركة -  8

 بسيطة توصية: التأشير

،   القانونى الكيان تعديل تم20190729 تاريخ وفي 22609   برقم قيدها سبق ، شريكته و محمد حسن على وائل شركة -  9

 بسيطة توصية: التأشير وصف

: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190731 تاريخ وفي 22942   برقم قيدها سبق ، شريكه و على مصطفى -  10

 تضامن شركة

 وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190731 تاريخ وفي 22942   برقم قيدها سبق ، شريكه و على محمد على مصطفى -  11

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 أحمد وجيه دمحم أحمد: الى 19534 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190701:  تاريخ فى  ،  -  1

 شركائهم و فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف و شرف
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 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، الجمارك و المرور و المبيعات على الضرائب و الضرائب مصلحة

 عن التوقيع و اإلدارة حق يملك/  التوقيع و اإلدارة حق  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  همام السيد مصطفى مها -  60

 محمد/  السيد و فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنين للشركاء الشركة

 و الحكومية الجهات كافة أمام ذلك و منفردون أو مجتمعون أبودوح همام السيد مصطفى محمود/  السيد و شرف إبراهيم إبراهيم

 و التجارية الغرفة و التجارى السجل و العقارى الشهر و اإلجتماعية التأمينات و السياحة وزارة األخص على و حكومية الغير

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، الجمارك و المرور و المبيعات على الضرائب و الضرائب مصلحة

 و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف أحمد وجيه محمد أحمد -  61

 و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على التوقيع

 فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال كافة

 و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان للشريكان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  للسيد يحق

 و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف أحمد وجيه محمد أحمد -  62

 و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على التوقيع

 فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال كافة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان للشريكان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  للسيد يحق

 و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف أحمد وجيه محمد أحمد -  63

 و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على التوقيع

 فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال كافة

 و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان للشريكان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  للسيد يحق

 و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف أحمد وجيه محمد أحمد -  64

 و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على التوقيع

 فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال كافة

 و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان للشريكان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  للسيد يحق

 و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف أحمد وجيه محمد أحمد -  65

 و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على التوقيع

 فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال كافة

 و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان للشريكان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  للسيد يحق

 و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف أحمد وجيه محمد أحمد -  66

 و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على التوقيع

 فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال كافة

 و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان للشريكان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  للسيد يحق

 و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  دوح أبو همام السيد مصطفى محمود -  67

 و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على التوقيع

 فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال كافة

 و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان للشريكان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  للسيد يحق

 و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  دوح أبو همام السيد مصطفى محمود -  68

 و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على التوقيع

 فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك ةكاف أمام  المصرفية األعمال كافة

 و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان للشريكان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  للسيد يحق

 و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  دوح أبو همام السيد مصطفى محمود -  69

 و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على التوقيع

 فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال كافة

 و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان للشريكان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  للسيد يحق

 و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  دوح أبو همام السيد مصطفى محمود -  70

 و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على التوقيع

 فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال كافة

 و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان للشريكان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  للسيد يحق



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  دوح أبو همام السيد مصطفى محمود -  71

 و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على التوقيع

 فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال كافة

 و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان للشريكان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  للسيد يحق

 و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  دوح أبو همام السيد مصطفى محمود -  72

 و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على التوقيع

 فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال كافة

 و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان للشريكان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  للسيد يحق

 التوقيع و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف إبراهيم إبراهيم محمد -  73

 كافة و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على

 للشريكان فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و وكالبن كافة أمام  المصرفية األعمال

 للسيد يحق و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/ 

 التوقيع و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف إبراهيم إبراهيم محمد -  74

 كافة و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على

 للشريكان فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال

 للسيد يحق و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/ 

 التوقيع و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف إبراهيم إبراهيم محمد -  75

 كافة و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على

 للشريكان فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال

 للسيد يحق و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/ 

 التوقيع و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف إبراهيم إبراهيم محمد -  76

 كافة و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على

 للشريكان فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال

 للسيد يحق و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/ 

 التوقيع و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف إبراهيم إبراهيم محمد -  77

 كافة و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على

 للشريكان فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال

 للسيد يحق و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/ 

 التوقيع و الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف إبراهيم إبراهيم محمد -  78

 كافة و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على

 للشريكان فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال

 للسيد يحق و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بعض أو كل فى الغير توكيل فقط شرف أحمد وجيه محمد أحمد/ 

 الحسابات فتح فى التوقيع حق يخص فيما أما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  فروج أحمد سيد الحسينى اللطيف عبد -  79

 و الدائنة و المدينة الحسابات على المصادقة حق و السحب و فكها و الضمان خطابات و شهادات اصدار و الشيكات على التوقيع و



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فيكون المنقوالت أو السيارات أو العقارية سواء الشركة أصول و مقومات كافة بيع و البنوك كافة أمام  المصرفية األعمال كافة

 و منفردان أو مجتمعان فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف/  السيد و شرف أحمد وجيه محمد أحمد/  السيد المتضامنان للشريكان
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    20190701:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 الشخصية أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام السيد

 19534   برقم



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مصر 1993/2/1 السيد مصطفى مها.  ماذكر  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف إبراهيم إبراهيم محمد -  107

 مصطفى محمود.  حقوقها كافة استلمت و الشركة من خرجت شريك و مدير 29302011403323 الشخصية إثبات رقم القاهرة

    20190701:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 الشخصية أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام السيد

 19534   برقم

 مصر 1993/2/1 السيد مصطفى مها.  ماذكر  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف إبراهيم إبراهيم محمد -  108

 مصطفى محمود.  حقوقها كافة استلمت و الشركة من خرجت شريك و مدير 29302011403323 الشخصية إثبات رقم القاهرة

    20190701:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 الشخصية أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام السيد

 19534   برقم

 1993/2/1 السيد مصطفى مها.  ماذكر  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  فروج أحمد سيد الحسينى اللطيف عبد -  109

 محمود.  حقوقها كافة استلمت و الشركة من خرجت شريك و مدير 29302011403323 الشخصية إثبات رقم القاهرة مصر

:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 الشخصية أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام السيد مصطفى

 19534   برقم    20190701

 1993/2/1 السيد مصطفى مها.  ماذكر  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  فروج أحمد سيد الحسينى اللطيف عبد -  110

 محمود.  حقوقها كافة استلمت و الشركة من خرجت شريك و مدير 29302011403323 الشخصية إثبات رقم القاهرة مصر

:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 الشخصية أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام السيد مصطفى

 19534   برقم    20190701

 1993/2/1 السيد مصطفى مها.  ماذكر  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  فروج أحمد سيد الحسينى اللطيف عبد -  111

 محمود.  حقوقها كافة استلمت و الشركة من خرجت شريك و مدير 29302011403323 الشخصية إثبات رقم القاهرة مصر

:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 الشخصية أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام السيد مصطفى

 19534   برقم    20190701

 1993/2/1 السيد مصطفى مها.  ماذكر  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  فروج أحمد سيد الحسينى اللطيف عبد -  112

 محمود.  حقوقها كافة استلمت و الشركة من خرجت شريك و مدير 29302011403323 الشخصية إثبات رقم القاهرة مصر

:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 الشخصية أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام السيد مصطفى

 19534   برقم    20190701

 1993/2/1 السيد مصطفى مها.  ماذكر  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  فروج أحمد سيد لحسينىا اللطيف عبد -  113

 محمود.  حقوقها كافة استلمت و الشركة من خرجت شريك و مدير 29302011403323 الشخصية إثبات رقم القاهرة مصر

:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 الشخصية أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام السيد مصطفى

 19534   برقم    20190701

 1993/2/1 السيد مصطفى مها.  ماذكر  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  فروج أحمد سيد الحسينى اللطيف عبد -  114

 محمود.  حقوقها كافة استلمت و الشركة من خرجت شريك و مدير 29302011403323 الشخصية إثبات رقم القاهرة مصر

:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 الشخصية أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام السيد مصطفى

 19534   برقم    20190701

 القاهرة مصر 1993/2/1 السيد مصطفى مها.  ماذكر  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  همام السيد مصطفى مها -  115

 السيد مصطفى محمود.  حقوقها كافة استلمت و الشركة من خرجت شريك و مدير 29302011403323 شخصيةال إثبات رقم

   برقم    20190701:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 الشخصية أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام

19534 

 القاهرة مصر 1993/2/1 السيد مصطفى مها.  ماذكر  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  همام السيد مصطفى مها -  116

 السيد مصطفى محمود.  حقوقها كافة استلمت و الشركة من خرجت شريك و مدير 29302011403323 الشخصية إثبات رقم

   برقم    20190701:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 الشخصية أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام

19534 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 القاهرة مصر 1993/2/1 السيد مصطفى مها.  ماذكر  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  همام السيد مصطفى مها -  117

 السيد مصطفى محمود.  حقوقها كافة استلمت و الشركة من خرجت شريك و مدير 29302011403323 الشخصية إثبات رقم

   برقم    20190701:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 شخصيةال أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام

19534 

 القاهرة مصر 1993/2/1 السيد مصطفى مها.  ماذكر  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  همام السيد مصطفى مها -  118

 السيد مصطفى محمود.  حقوقها كافة استلمت و الشركة من خرجت شريك و مدير 29302011403323 الشخصية إثبات رقم

   برقم    20190701:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 الشخصية أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام

19534 

 القاهرة مصر 1993/2/1 السيد مصطفى مها.  ماذكر  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  همام السيد مصطفى مها -  119

 السيد مصطفى محمود.  حقوقها كافة استلمت و الشركة من خرجت شريك و مدير 29302011403323 الشخصية إثبات رقم

   برقم    20190701:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 الشخصية أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام

19534 

 القاهرة مصر 1993/2/1 السيد مصطفى مها.  ماذكر  خارجمت متضامن شريك  بسيطة توصية  همام السيد مصطفى مها -  120

 السيد مصطفى محمود.  حقوقها كافة استلمت و الشركة من خرجت شريك و مدير 29302011403323 الشخصية إثبات رقم

   برقم    20190701:  تاريخ ،.  متضامن شريك 29408131401033 الشخصية أثبات رقم القاهرة مصر 1972/2/15 همام

19534 

   برقم    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد حسن على وائل -  121

22609 

   برقم    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد حسن على وائل -  122

22609 

   برقم    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد حسن على وائل -  123

22609 

   برقم    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد حسن على وائل -  124

22609 

   برقم    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد حسن على وائل -  125

22609 

   برقم    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد حسن على وائل -  126

22609 

    20190704 : تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى الديسطى سعد طلعت -  127

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى الديسطى سعد طلعت -  128

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى الديسطى سعد طلعت -  129

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى الديسطى سعد طلعت -  130

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى الديسطى سعد طلعت -  131

 22609   برقم



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى الديسطى سعد طلعت -  132

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  133

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  هاشم محمد لفتاحعبدا محمد باسم -  134

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  135

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  136

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  137

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  138

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  139

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن شريك  منتضا شركة  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  140

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  141

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  142

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  143

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  144

 22609   برقم

 التوقيع و اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد حسن على وائل -  145

 و رسمية الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك

 22609   برقم    20190704

 التوقيع و اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد حسن على وائل -  146

 و رسمية الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك نتكو

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك

 22609   برقم    20190704

 التوقيع و اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد حسن على وائل -  147

 و رسمية الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك

 22609   برقم    20190704

 التوقيع و اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد حسن على وائل -  148

 و رسمية الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك

 22609   برقم    20190704

 التوقيع و اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد حسن على وائل -  149

 و رسمية الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك

 22609   برقم    20190704

 التوقيع و اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد حسن على وائل -  150

 و رسمية الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك

 22609   برقم    20190704

 و اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى الديسطى سعد طلعت -  151

 الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية

 22609   برقم    20190704

 و اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى الديسطى سعد طلعت -  152

 الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية

 22609   برقم    20190704

 و اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى الديسطى سعد طلعت -  153

 الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية

 22609   برقم    20190704

 و اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى الديسطى سعد طلعت -  154

 الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية

 22609   برقم    20190704

 و اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى الديسطى سعد طلعت -  155

 الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية

 22609   برقم    20190704

 و اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى الديسطى سعد طلعت -  156

 الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية

 22609   برقم    20190704

 اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  157

 الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع و



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
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 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية

 22609   برقم    20190704

 اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  158

 الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع و

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية

 22609   برقم    20190704

 اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  159

 الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع و

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية

 22609   برقم    20190704

 اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  160

 الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع و

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية

 22609   برقم    20190704

 اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  161

 الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع و

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية

 22609   برقم    20190704

 اإلدارة حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  162

 الغير و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع و

:  تاريخ ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية

 22609   برقم    20190704

 حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  163

 و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع و اإلدارة

 ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية الغير

 22609   برقم    20190704:  تاريخ

 حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  164

 و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع و اإلدارة

 ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية الغير

 22609   برقم    20190704:  تاريخ

 حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  165

 و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع و اإلدارة

 ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية الغير

 22609   برقم    20190704:  تاريخ

 حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  166

 و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع و اإلدارة

 ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية الغير

 22609   برقم    20190704:  تاريخ

 حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  167

 و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع و اإلدارة
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية الغير

 22609   برقم    20190704:  تاريخ

 حق ليصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  168

 و الرسمية الجهات أمام الشركة تمثيل حق له يكون و منفردا   فقط محمد حسن على وائل/  المتضامن للشريك تكون التوقيع و اإلدارة

 ،.  قروض على الحصول أو الشركة أصول رهن منفردا   له و الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة له و البنوك و رسمية الغير

 22609   برقم    20190704:  تاريخ

   برقم    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد حسن على وائل -  169

22609 

   برقم    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد حسن على وائل -  170

22609 

   برقم    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد حسن على وائل -  171

22609 

   برقم    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد حسن على وائل -  172

22609 

   برقم    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد حسن على وائل -  173

22609 

   برقم    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد حسن على وائل -  174

22609 

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى الديسطى سعد طلعت -  175

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى الديسطى سعد طلعت -  176

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  المتولى الديسطى سعد طلعت -  177

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى الديسطى سعد طلعت -  178

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى الديسطى سعد طلعت -  179

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  المتولى الديسطى سعد طلعت -  180

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن ريكش  تضامن شركة  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  181

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  182

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  183

 22609   برقم
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 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  184

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  185

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  هاشم محمد عبدالفتاح محمد باسم -  186

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  لشركةا من تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  187

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  188

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  189

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  190

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  191

 22609   برقم

    20190704:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن شريك  بسيطة توصية  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  192

 22609   برقم

 تاريخ ،.  موصى شريك إلى متضامن شريك من صفته تعدلت  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حنا بسل أنور باسم -  193

 10452   برقم    20190708: 

 تاريخ ،.  موصى شريك إلى متضامن شريك من صفته تعدلت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حنا بسل أنور باسم -  194

 10452   برقم    20190708: 

 ،.  موصى شريك إلى متضامن شريك من صفته تعدلت  موصى شريك  تضامن شركة  إبراهيم مسعود سليمان طارق -  195

 10452   برقم    20190708:  تاريخ

 ،.  موصى شريك إلى متضامن شريك من صفته تعدلت  موصى شريك  بسيطة توصية  إبراهيم مسعود سليمان طارق -  196

 10452   برقم    20190708:  تاريخ

 باسم/  السيد المتضامن للشريك التوقيع و اإلدارة حق أصبح  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حنا بسل أنور باسم -  197

 فى البنوك و الشركات و األفراد و الشركات و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة أمام حنا بسل أنور

 كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق له كما الثابتة األصول بيع و اإلقتراض و الجارية الحسابات فتح و البنكية المعامالت جميع

 10452   برقم    20190708:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو

 باسم/  السيد المتضامن للشريك التوقيع و اإلدارة حق أصبح  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حنا بسل أنور باسم -  198

 فى البنوك و الشركات و األفراد و الشركات و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة أمام حنا بسل أنور

 كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق له كما الثابتة األصول بيع و اإلقتراض و الجارية الحسابات فتح و البنكية المعامالت جميع

 10452   برقم    20190708:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو

 باسم/  السيد المتضامن للشريك التوقيع و اإلدارة حق أصبح  موصى شريك  تضامن شركة  إبراهيم مسعود سليمان طارق -  199

 فى البنوك و الشركات و األفراد و الشركات و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة أمام حنا بسل أنور



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق له كما الثابتة األصول بيع و اإلقتراض و الجارية الحسابات فتح و البنكية المعامالت جميع

 10452   برقم    20190708:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو

 باسم/  السيد المتضامن للشريك التوقيع و اإلدارة حق أصبح  موصى شريك  بسيطة توصية  إبراهيم مسعود سليمان طارق -  200

 فى البنوك و الشركات و األفراد و الشركات و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة أمام حنا بسل أنور

 كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق له كما الثابتة األصول بيع و اإلقتراض و الجارية الحسابات فتح و البنكية المعامالت جميع

 10452   برقم    20190708:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو

    20190711:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  شهاب صالح الدسوقى شريف -  201

 17241   برقم

    20190711:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  شهاب صالح الدسوقى شريف -  202

 17241   برقم

    20190711:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  شهاب صالح الدسوقى شريف -  203

 17241   برقم

 الشركة عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  204

 و الحكومية الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء

 و بيع و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير

    20190715:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل

 533   برقم

 الشركة عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  205

 و الحكومية الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء

 و بيع و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير

    20190715:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل

 533   برقم

 الشركة عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  206

 و الحكومية الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء

 و بيع و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير

    20190715:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل

 533   برقم

 الشركة عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  207

 و الحكومية الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء

 و بيع و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير

    20190715:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل

 533   برقم

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  208

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  209

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  210

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  211

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  212

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  213

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  214

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  215

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  216

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  217

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  218

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  219

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و كوميةالح

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  220

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  221

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  222

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  223

 الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء الشركة

 و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير و الحكومية

:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل و بيع

 533   برقم    20190715

 الشركة عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  224

 و الحكومية الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء

 و بيع و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير

    20190715:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل

 533   برقم

 الشركة عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  225

 و الحكومية الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء

 و بيع و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير

    20190715:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل

 533   برقم

 الشركة عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  226

 و الحكومية الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و بيع و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و تالمؤسسا و الهيئات و حكومية الغير

    20190715:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل

 533   برقم

 الشركة عن التوقيع و اإلدارة حق اصبح و بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  227

 و الحكومية الجهات كافة أمام الشركة غرض لتحقيق السلطات أوسع ذلك فى لهم و(  منفردين أو مجتمعين)  المتضامنين للشركاء

 و بيع و الجارية الحسابات فتح و الرهن و اإلقتالاض و البنوك و الشركات و األفراد و المؤسسات و الهيئات و حكومية الغير

    20190715:  تاريخ ،.  ذكر مما بعض أو كل فى الغير توكيل أو تفويض فى الحق لهم كما للشركة المملوكة األصول عن التنازل

 533   برقم

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  228

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  229

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  230

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  231

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  232

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  ضامنمت وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  233

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  234

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  235

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  236

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  237

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  238

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  239

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  240

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  241

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  242

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  243

533 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  244

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  245

533 

   قمبر    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  246

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  247

533 

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  248

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  249

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  250

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  251

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  252

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  253

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  254

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  255

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  256

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  257

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  258

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  259

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  260

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  261

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  262

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  263

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  264

533 



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  265

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  266

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  الشركةب دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  267

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  268

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  269

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  270

533 

   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  271

533 

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  272

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  273

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة خولهد  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  274

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،.  بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  275

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  276

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  277

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  278

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  منير مجدى مارك -  279

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  280

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  281

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  282

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  283

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  284

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  285

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  286

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البنا أحمد محمد فؤاد السيد -  287

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  288



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  289

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يلاسرائ جبرائيل منير عادل -  290

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  اسرائيل جبرائيل منير عادل -  291

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  292

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  يوسف رزق يوسف سمير -  293

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  294

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  هللا عوض بدوى عريان مهيب -  295

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  296

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  297

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  298

 533   برقم    20190715:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جبرائيل منير مجدى -  299

    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  جمعه العظيم عبد جمعه الحسينى -  300

 17569   برقم

    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  جمعه العظيم عبد جمعه الحسينى -  301

 17569   برقم

    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد الدين محى فتحى نجالء -  302

 17569   برقم

    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد الدين محى فتحى نجالء -  303

 17569   برقم

 تكون مدير و متضامن شريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  جمعه العظيم عبد جمعه الحسينى -  304

 و - محمد الدين محى فتحى نجالء/  السيدة هى و الشركة فى المتداخل الرابع المتضامن للشريك عنها التوقيع حق و الشركة إدارة

 أن شريطة الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة و أوسع لها و خاص أو عام بتوكيل ذلك فى يوكله من أو الشركة إدارة حق لها

 أو رهن من الشركة أصول تمس التى القانونية التصرفات بشأن أما أغراضها ضمن و الشركة بعنوان األعمال أو التصرفات تكون

 17569   برقم    20190725:  تاريخ ،.  جميعا   الشركاء بموافقة تكون أن البد قروض على الحصول أو الشركة أصول بيع

 تكون مدير و متضامن شريك بالشركة دخولها  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  جمعه العظيم عبد جمعه الحسينى -  305

 و - محمد الدين محى فتحى نجالء/  السيدة هى و الشركة فى المتداخل الرابع المتضامن للشريك عنها التوقيع حق و الشركة إدارة

 أن شريطة الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة و أوسع لها و خاص أو عام بتوكيل ذلك فى يوكله من أو الشركة إدارة حق لها

 أو رهن من الشركة أصول تمس التى القانونية التصرفات بشأن أما أغراضها ضمن و الشركة بعنوان األعمال أو التصرفات تكون

 17569   برقم    20190725:  تاريخ ،.  جميعا   الشركاء بموافقة تكون أن البد قروض على الحصول أو الشركة أصول بيع

 إدارة تكون مدير و متضامن شريك بالشركة دخولها  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد الدين محى فتحى نجالء -  306

 حق لها و - محمد الدين محى فتحى نجالء/  السيدة هى و الشركة فى المتداخل الرابع المتضامن للشريك عنها التوقيع حق و الشركة

 تكون أن شريطة الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة و أوسع لها و خاص أو عام بتوكيل ذلك فى يوكله من أو الشركة إدارة

 بيع أو رهن من الشركة أصول تمس التى القانونية التصرفات بشأن أما أغراضها ضمن و الشركة بعنوان األعمال أو التصرفات

 17569   برقم    20190725:  تاريخ ،.  جميعا   الشركاء بموافقة تكون أن البد قروض على الحصول أو الشركة أصول



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 إدارة تكون مدير و متضامن شريك بالشركة دخولها  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد الدين محى فتحى نجالء -  307

 حق لها و - محمد الدين محى فتحى نجالء/  السيدة هى و الشركة فى المتداخل الرابع المتضامن للشريك عنها التوقيع حق و الشركة

 تكون أن شريطة الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة و أوسع لها و خاص أو عام بتوكيل ذلك فى يوكله من أو الشركة إدارة

 بيع أو رهن من الشركة أصول تمس التى القانونية التصرفات بشأن أما أغراضها ضمن و الشركة بعنوان األعمال أو التصرفات

 17569   برقم    20190725:  تاريخ ،.  جميعا   الشركاء بموافقة تكون أن البد قروض على الحصول أو الشركة أصول

:  تاريخ ،.  الشركة من تخارجت  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  marina Luana sourke سورك لونا مارينا -  308

 12829   برقم    20190725

:  تاريخ ،.  الشركة من تخارجت  متخارج امنمتض شريك  تضامن شركة  marina Luana sourke سورك لونا مارينا -  309

 12829   برقم    20190725

   برقم    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارجت  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالراضى محمد وحيد منيرة -  310

12829 

   برقم    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارجت  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالراضى محمد وحيد منيرة -  311

12829 

   برقم    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارجت  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  سيد المنعم عبد هاشم أحمد -  312

12829 

   برقم    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارجت  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  سيد المنعم عبد هاشم أحمد -  313

12829 

 بالشركة متضامنة شريكة دخولها  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  marina Luana sourke سورك لونا مارينا -  314

 12829   برقم    20190725:  تاريخ ،. 

 بالشركة متضامنة شريكة دخولها  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  marina Luana sourke سورك لونا مارينا -  315

 12829   برقم    20190725:  تاريخ ،. 

:  تاريخ ،.  بالشركة متضامنة شريكة دخولها  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالراضى محمد وحيد منيرة -  316

 12829   برقم    20190725

:  تاريخ ،.  بالشركة متضامنة شريكة دخولها  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالراضى محمد وحيد منيرة -  317

 12829   برقم    20190725

:  تاريخ ،.  بالشركة متضامنة شريكة دخولها  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  سيد المنعم عبد هاشم أحمد -  318

 12829   برقم    20190725

:  تاريخ ،.  بالشركة متضامنة يكةشر دخولها  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  سيد المنعم عبد هاشم أحمد -  319

 12829   برقم    20190725

 حق من التوقيع وحق االدارة  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  marina Luana sourke سورك لونا مارينا -  320

 12829   برقم    20190725:  تاريخ ، فقط األول الشريك

 حق من التوقيع وحق االدارة  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  marina Luana sourke سورك لونا مارينا -  321

 12829   برقم    20190725:  تاريخ ، فقط األول الشريك

:  تاريخ ، فقط األول الشريك حق من التوقيع وحق االدارة  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالراضى محمد وحيد منيرة -  322

 12829   برقم    20190725



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، فقط األول الشريك حق من التوقيع وحق االدارة  متضامن شريك  تضامن شركة  عبدالراضى محمد وحيد منيرة -  323
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 ، فقط األول الشريك حق من التوقيع وحق االدارة  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  سيد المنعم عبد هاشم أحمد -  324

 12829   برقم    20190725:  تاريخ

 ، فقط األول الشريك حق من التوقيع وحق االدارة  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  سيد المنعم عبد هاشم أحمد -  325

 12829   برقم    20190725:  تاريخ

    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  شحاته هللا عبد شحاته مصطفى -  326

 22702   برقم

    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  شحاته هللا عبد شحاته مصطفى -  327

 22702   برقم

    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شحاته هللا عبد شحاته مصطفى -  328

 22702   برقم

    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شحاته هللا عبد شحاته مصطفى -  329

 22702   برقم

    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  شوشان على حسن على حسام -  330

 22702   برقم

    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  شوشان على حسن على حسام -  331

 22702   برقم

    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شوشان على حسن على حسام -  332
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    20190725:  تاريخ ،.  الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شوشان على حسن ىعل حسام -  333

 22702   برقم

 و اإلدارة لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  شحاته هللا عبد شحاته مصطفى -  334

 و السحب و اإليداع و البنوك حسابات فتح فى الحق له و منفردا   شحاتة عبدهللا شحاتة مصطفى/  المتضامن للشريك التوقيع

:  تاريخ ،.  الشركة غرض تحقيق فى السلطات كافة له و ذكر ما بعض أو كل فى يشاء من توكيل فى الحق له و اإلقتراض

 22702   برقم    20190725

 و اإلدارة لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  شحاته هللا عبد شحاته مصطفى -  335

 و السحب و اإليداع و البنوك حسابات فتح فى الحق له و منفردا   شحاتة عبدهللا شحاتة مصطفى/  المتضامن للشريك التوقيع

:  تاريخ ،.  الشركة غرض تحقيق فى السلطات كافة له و ذكر ما بعض أو كل فى يشاء من توكيل فى الحق له و اإلقتراض

 22702   برقم    20190725

 و اإلدارة لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شحاته هللا عبد شحاته مصطفى -  336
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:  تاريخ ،.  الشركة غرض تحقيق فى السلطات كافة له و ذكر ما بعض أو كل فى يشاء من توكيل فى الحق له و اإلقتراض

 22702   برقم    20190725

 و اإلدارة لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شحاته هللا عبد شحاته مصطفى -  337

 و السحب و اإليداع و البنوك حسابات فتح فى الحق له و منفردا   شحاتة عبدهللا شحاتة مصطفى/  المتضامن للشريك التوقيع

:  تاريخ ،.  الشركة غرض تحقيق فى السلطات كافة له و ذكر ما بعض أو كل فى يشاء من توكيل فى الحق له و اإلقتراض

 22702   برقم    20190725



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و اإلدارة لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  شوشان على حسن على حسام -  338

 و السحب و اإليداع و البنوك حسابات فتح فى الحق له و منفردا   شحاتة عبدهللا شحاتة مصطفى/  المتضامن للشريك التوقيع

:  تاريخ ،.  الشركة غرض تحقيق فى السلطات كافة له و ذكر ما بعض أو كل فى يشاء من توكيل فى الحق له و اإلقتراض

 22702   برقم    20190725

 و اإلدارة لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  شوشان على حسن على حسام -  339
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:  تاريخ ،.  الشركة غرض تحقيق فى السلطات كافة له و ذكر ما بعض أو كل فى يشاء من توكيل فى الحق له و اإلقتراض

 22702   برقم    20190725

 و اإلدارة لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شوشان على حسن على حسام -  340

 و السحب و اإليداع و البنوك حسابات فتح فى الحق له و منفردا   شحاتة عبدهللا شحاتة مصطفى/  المتضامن للشريك التوقيع

:  تاريخ ،.  الشركة غرض تحقيق فى السلطات كافة له و ذكر ما بعض أو كل فى يشاء من توكيل فى الحق له و اإلقتراض

 22702   مبرق    20190725

 و اإلدارة لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شوشان على حسن على حسام -  341
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:  تاريخ ،.  الشركة غرض تحقيق فى السلطات كافة له و ذكر ما بعض أو كل فى يشاء من توكيل فى الحق له و اإلقتراض

 22702   برقم    20190725
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 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ،.  الشركة من تخارجت  متضامن شريك  بسيطة توصية  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  353
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:  تاريخ ،.  الشركة من تخارجت  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة -  354
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:  تاريخ ،.  الشركة من تخارجت  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة -  355
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:  تاريخ ،.  الشركة من تخارجت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة -  357
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:  تاريخ ،.  الشركة من تخارجت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة -  358
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:  تاريخ ،.  الشركة من تخارجت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة -  359

 22609   برقم    20190729

 للشريكين عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد حسن على وائل -  360

 مع التعامل فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين

 خطابات إصدار و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 بإسم ذلك كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة

 للشريكين عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد حسن على وائل -  361

 مع التعامل فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين

 خطابات إصدار و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 بإسم ذلك كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة

 للشريكين عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد حسن على وائل -  362

 مع التعامل فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين

 خطابات إصدار و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 بإسم ذلك كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة

 للشريكين عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد حسن على وائل -  363

 مع التعامل فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين

 خطابات إصدار و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 بإسم ذلك كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة

 للشريكين عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد حسن على وائل -  364

 مع التعامل فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين

 خطابات إصدار و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 بإسم ذلك كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 للشريكين عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد حسن على وائل -  365

 مع التعامل فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين

 خطابات إصدار و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات

 بإسم ذلك كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة

 عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن شريك  تضامن شركة  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  366

 فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين للشريكين

 و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل

 كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات إصدار

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة بإسم ذلك

 عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن شريك  تضامن شركة  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  367

 فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين للشريكين

 و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل

 كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات إصدار

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة بإسم ذلك

 عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن شريك  تضامن شركة  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  368

 فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين يكينللشر

 و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل

 كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات إصدار

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة بإسم ذلك

 عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  369

 فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين للشريكين

 و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل

 كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات إصدار

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة بإسم ذلك

 عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  370

 فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين للشريكين

 و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل

 كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات إصدار

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة بإسم ذلك

 عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  رمضان عمران البسيونى محمد نشأت مى -  371

 فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين للشريكين

 و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل

 كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات إصدار

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة بإسم ذلك

 عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة -  372

 فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين للشريكين

 و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل

 كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات إصدار

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة بإسم ذلك

 عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة -  373

 فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين للشريكين



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل

 كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات إصدار

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة بإسم ذلك

 عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة -  374

 فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين شريكينلل

 و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل

 كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات إصدار

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة بإسم ذلك

 عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة -  375

 فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين للشريكين

 و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل

 كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات إصدار

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة بإسم ذلك

 عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة -  376

 فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين للشريكين

 و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل

 كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات إصدار

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة بإسم ذلك

 عنها التوقيع حق و الشركة إدارة تكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة -  377

 فى الحق لهم و مجتمعين صالح إبراهيم مصطفى مصطفى بسمة/  السيدة و ، محمد حسن على وائل/  السيد المتضامنين للشريكين

 و المالية المبالغ إيداع و سحب فى المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل

 كل و البنوك جميع مع التعامل صور كافة و مجتمعين الشيكات على التوقيع و اإلقتراض حق و الضمان شهادات و خطابات إصدار

 22609   برقم    20190729:  تاريخ ،.  أغراضها ضمن و الشركة بإسم ذلك

   برقم    20190730:  تاريخ ، للفرع مديرا تعيينه  فرع مدير  مساهمة شركة  المعطى عبد على إسماعيل محمد جمال -  378

4329 

   برقم    20190730:  تاريخ ، للفرع مديرا تعيينه  فرع مدير  مساهمة شركة  المعطى عبد على إسماعيل محمد جمال -  379

4329 

 الشركة لمدير أن بإضافة التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  ميخائيل  لبيب جابر ناروز -  380

 12283   برقم    20190731:  تاريخ ،.  الشركة ممتلكات و أصول شراء و بيع حق

 التوقيع حق و اإلدارة لتصبح التوقيع حق و اإلدارة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  صيام محمد فتحى محمد بدر -  381

 و الشركة غرض تحقيق فى تصاصاتاإلخ و السلطات كافة ذلك فى له و منفردا   على محمد على مصطفى المتضامن للشريك موكلة

 و الشركة غرض تحقيق بهدف البنوك مع التعامل حق يكون أن بشرط سحب و إيداع من البنوك مع التعامل حق ذلك فى بما اهدافها

 بموافقة تكون أن فيجب للشركة قروض على الحصول أو الشركة عقارات بيع أو رهن من األخرى قانونية تصرفات اية و اهدافها

 22942   برقم    20190731:  تاريخ ،.  الشريكين

 التوقيع حق و اإلدارة لتصبح التوقيع حق و اإلدارة تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  صيام محمد فتحى محمد بدر -  382

 و الشركة غرض تحقيق فى اإلختصاصات و السلطات كافة ذلك فى له و منفردا   على محمد على مصطفى المتضامن للشريك موكلة

 و الشركة غرض تحقيق بهدف البنوك مع التعامل حق يكون أن بشرط سحب و إيداع من البنوك مع التعامل حق ذلك فى بما اهدافها

 بموافقة تكون أن فيجب للشركة قروض على الحصول أو الشركة عقارات بيع أو رهن من األخرى قانونية تصرفات اية و اهدافها

 22942   برقم    20190731:  تاريخ ،.  الشريكين

 التوقيع حق و اإلدارة لتصبح التوقيع حق و اإلدارة تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  صيام محمد فتحى محمد بدر -  383

 و الشركة غرض تحقيق فى اإلختصاصات و السلطات كافة ذلك فى له و منفردا   على محمد على مصطفى المتضامن للشريك موكلة



 التجارة الداخليةجهاز تنمية 
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و الشركة غرض تحقيق بهدف البنوك مع التعامل حق يكون أن بشرط سحب و إيداع من البنوك مع التعامل حق ذلك فى بما اهدافها

 بموافقة تكون أن فيجب للشركة قروض على الحصول أو الشركة عقارات بيع أو رهن من األخرى قانونية تصرفات اية و اهدافها

 22942   برقم    20190731:  تاريخ ،.  الشريكين

 التوقيع حق و اإلدارة لتصبح التوقيع حق و اإلدارة تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  صيام محمد فتحى محمد بدر -  384

 و الشركة غرض تحقيق فى اإلختصاصات و السلطات كافة ذلك فى له و منفردا   على محمد على مصطفى المتضامن للشريك موكلة

 و الشركة غرض تحقيق بهدف البنوك مع التعامل حق يكون أن بشرط سحب و إيداع من البنوك مع التعامل حق ذلك فى بما اهدافها

 بموافقة تكون أن فيجب للشركة قروض على الحصول أو الشركة عقارات بيع أو رهن من األخرى قانونية تصرفات اية و اهدافها

 22942   برقم    20190731:  تاريخ ،.  الشريكين

 حق و اإلدارة لتصبح التوقيع حق و اإلدارة تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  على محمد على مصطفى -  385

 غرض تحقيق فى اإلختصاصات و السلطات كافة ذلك فى له و منفردا   على محمد على مصطفى المتضامن للشريك موكلة التوقيع

 غرض تحقيق بهدف البنوك مع التعامل حق يكون أن بشرط سحب و إيداع من البنوك مع التعامل حق ذلك فى بما اهدافها و الشركة

 تكون أن فيجب للشركة قروض على الحصول أو الشركة عقارات بيع أو رهن من األخرى قانونية تصرفات اية و اهدافها و الشركة

 22942   برقم    20190731:  تاريخ ،.  الشريكين بموافقة

 حق و اإلدارة لتصبح التوقيع حق و اإلدارة تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  على محمد على مصطفى -  386

 غرض تحقيق فى اإلختصاصات و السلطات كافة ذلك فى له و منفردا   على محمد على مصطفى المتضامن للشريك موكلة التوقيع

 غرض تحقيق بهدف البنوك مع التعامل حق يكون أن بشرط سحب و إيداع من البنوك مع التعامل حق ذلك فى بما اهدافها و الشركة

 تكون أن فيجب للشركة قروض على الحصول أو الشركة عقارات بيع أو رهن من األخرى قانونية تصرفات اية و اهدافها و الشركة

 22942   برقم    20190731:  تاريخ ،.  الشريكين بموافقة

 حق و اإلدارة لتصبح التوقيع حق و اإلدارة تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على محمد على مصطفى -  387

 غرض تحقيق فى اإلختصاصات و السلطات كافة ذلك فى له و منفردا   على محمد على مصطفى المتضامن للشريك موكلة التوقيع

 غرض تحقيق بهدف البنوك مع التعامل حق يكون أن بشرط سحب و إيداع من البنوك مع التعامل حق ذلك فى بما اهدافها و الشركة

 تكون أن فيجب للشركة قروض على الحصول أو الشركة عقارات بيع أو رهن من األخرى قانونية تصرفات اية و اهدافها و الشركة

 22942   برقم    20190731:  تاريخ ،.  الشريكين بموافقة

 حق و اإلدارة لتصبح التوقيع حق و اإلدارة تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على محمد على مصطفى -  388

 غرض تحقيق فى اإلختصاصات و السلطات كافة ذلك فى له و منفردا   على محمد على مصطفى المتضامن للشريك موكلة التوقيع

 غرض تحقيق بهدف البنوك مع التعامل حق يكون أن بشرط سحب و إيداع من البنوك مع التعامل حق ذلك فى بما اهدافها و الشركة

 تكون أن فيجب للشركة قروض على الحصول أو الشركة عقارات بيع أو رهن من األخرى قانونية تصرفات اية و اهدافها و الشركة

 22942   برقم    20190731:  تاريخ ،.  الشريكين بموافقة

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركائهم و فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف و شرف أحمد هوجي محمد أحمد -  1

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بسيطة

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركائهم و سيد الحسينى اللطيف عبد و وجيه محمد أحمد -  2

 19534   برقم    20190701

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  اليوجد -  3

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركائهم و فروج أحمد سيد الحسينى عبداللطيف و شرف أحمد وجيه محمد أحمد -  4

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بسيطة
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:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شركائهم و سيد الحسينى اللطيف عبد و وجيه محمد أحمد -  5

 19534   برقم    20190701

 19534   برقم    20190701:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  اليوجد -  6

 22637   برقم    20190710:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  شريكه و الجالل محمد محمود -  7

   برقم    20190711:  تاريخ ، تضامن شركة توقيعه على مصدق  تضامن شركة  شريكه و السيد محمد صيام خالد شركة -  8

17241 

   برقم    20190711:  اريخت ، تضامن شركة توقيعه على مصدق  تضامن شركة  شريكه و على شحاتة محمد هاشم شركة -  9

17241 

 ، تضامن شركة توقيعه على مصدق  تضامن شركة  شريكيه و على شحاته محمد هاشم شركة ليصبح الشركة أسم تعديل -  10

 17241   برقم    20190711:  تاريخ

 533   برقم    20190715:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه جبرائيل منير عادل -  11

 533   برقم    20190715:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه جبرائيل منير عادل -  12

 533   برقم    20190715:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكها فؤاد امال -  13

 533   برقم    20190715:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه جبرائيل منير مجدى -  14

 12829   برقم    20190725:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته هاشم أحمد شركة -  15

 12829   برقم    20190725:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكته هاشم أحمد شركة -  16

   برقم    20190725:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  شريكه و السيد الرحمن عبد رضا -  17

19396 

   برقم    20190725:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكيه السيد الرحمن عبد رضا -  18
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 15650   برقم    20190701:  تاريخ ، 2269  2023/4/13  سليمان إبراهيم أحمد إبراهيم -  1

 15916   برقم    20190701:  تاريخ ، 2266  2023/7/15  السيد رزق العال أبو محمود -  2

 15223   برقم    20190702:  تاريخ ، 2283  2022/12/4  سالم جبلى سالم فريجة -  3
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 14494   برقم    20190702:  تاريخ ، 2288  2022/3/7  سليم صباح ربيع خليل -  4

 11606   برقم    20190703:  تاريخ ، 2291  2024/4/7  شاروبيم هللا نصر صابر يوحنا -  5

 287   برقم    20190703:  تاريخ ، 2295  2024/2/3  ريحان سليمان بندارى فهيمة -  6

 11360   برقم    20190703:  تاريخ ، 2298  2024/1/31  الرفاعى على إسماعيل السيد -  7

 6447   برقم    20190703:  تاريخ ، 2304  2019/11/29  ميخائيل فهيم شحاته زكريا -  8

 11606   برقم    20190703:  تاريخ ، 2292  2024/5/21  شاروبيم هللا نصر صابر يوحنا -  9

 2330   برقم    20190704:  تاريخ ، 2316  2023/9/19  أحمد سيد محمد إبراهيم السيد -  10

 11916   برقم    20190704:  تاريخ ، 2316  2024/6/30  السواح مصطفى محمد جاسر -  11

 2710   برقم    20190704:  تاريخ ، 2318  2024/5/15  على شحات ياسين أحمد -  12

 9721   برقم    20190704:  تاريخ ، 2322  2017/11/21  الشين محمد علي محمد خالد -  13

 9721   برقم    20190704:  تاريخ ، 2323  2022/11/21  الشين محمد علي محمد خالد -  14

 16098   برقم    20190707:  تاريخ ، 2335  2023/10/8  شالطه حامد عباس حامد محمد -  15

 8121   برقم    20190707:  تاريخ ، 2342  2016/7/24  أحمد نصرهللا عبدالمقصود محمد -  16

 8121   برقم    20190707:  تاريخ ، 2343  2021/7/24  أحمد نصرهللا عبدالمقصود محمد -  17

 9857   برقم    20190708:  تاريخ ، 2356  2022/12/15  طلب سعيد رمضان سعيد -  18

 13996   برقم    20190708:  تاريخ ، 2364  2021/7/25  عبدالحميد عثمان ابراهيم عثمان -  19

 6455   برقم    20190708:  تاريخ ، 2359  2019/12/3  كيرلس حبيب رياض حبيب -  20

 7826   برقم    20190708:  تاريخ ، 2349  2021/4/26  سالم محمد فيتورى طارق -  21

 16519   برقم    20190708:  تاريخ ، 2365  2024/2/23  هللا عبد السيد لطفى أشرف -  22

 16489   برقم    20190709:  تاريخ ، 2374  2024/2/16  أحمد همام أحمد هانى -  23

 11063   برقم    20190709:  تاريخ ، 2372  2018/10/29  عمر جداوى أمين سيد -  24

 11063   برقم    20190709:  تاريخ ، 2373  2023/10/29  عمر جداوى أمين سيد -  25

 16656   برقم    20190709:  تاريخ ، 2379  2024/4/5  جويده كمال مصطفى السيد ياسمين -  26

 14415   برقم    20190709:  تاريخ ، 2375  2022/2/4  تاحالف عبد أحمد رياض أحمد -  27

 335   برقم    20190710:  تاريخ ، 2395  2024/8/5  محمد حافظ علي هانم -  28

 13801   برقم    20190710:  تاريخ ، 2396  2021/4/27  السيد السعيد محمد عبدالرحمن -  29

 16525   برقم    20190710:  تاريخ ، 2385  2024/2/25  يوسف غالى خليفة صموئيل -  30

 6340   برقم    20190710:  تاريخ ، 2402  2017/7/9  قلدس بنيامين قلدس أيمن -  31
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 6340   برقم    20190710:  تاريخ ، 2403  2022/7/9  قلدس بنيامين قلدس أيمن -  32

 16121   برقم    20190710:  تاريخ ، 2384  2023/10/22  محمد فؤاد المنعم عبد محمد -  33

 2521   برقم    20190711:  تاريخ ، 2422  2024/1/8  سعيد منصور مبارك جمعه -  34

 9753   برقم    20190711:  تاريخ ، 2411  2024/11/26  شاهين كامل السيد محمد -  35

 12958   برقم    20190714:  تاريخ ، 2439  2020/5/25  عزازى حسن السيد عبدالحكيم اشرف -  36

 13536   برقم    20190714:  تاريخ ، 2431  2020/12/27  حسن جمعه أحمد جمعه -  37

 16548   برقم    20190714:  تاريخ ، 2427  2024/3/3  السيد الحافظ عبد مصطفى ماجدة -  38

 16539   برقم    20190715:  تاريخ ، 2466  2024/3/2  عياد جرجس حليم كرم -  39

 4943   برقم    20190715:  تاريخ ، 2462  2022/12/24  أحمد فارس السيد نصر -  40

 2697   برقم    20190715:  تاريخ ، 2458  2024/5/9  عيد فراج منصور -  41

 11882   برقم    20190715:  تاريخ ، 2448  2024/6/23  ساويرس خليل كمال خليل -  42

 11457   برقم    20190715:  تاريخ ، 2453  2024/2/24  سعيد مبارك حسين هانى -  43

 16650   برقم    20190716:  تاريخ ، 2478  2024/4/1  الشنوانى محمد فتحى حنان -  44

 8391   برقم    20190717:  تاريخ ، 2494  2021/11/5  محمود أحمد سالم راضى -  45

 16990   برقم    20190717:  تاريخ ، 2499  2024/7/7  على أحمد محمد سيد أشرف -  46

 8882   برقم    20190717:  تاريخ ، 2491  2022/3/21  سولاير جورجى مالك وائل -  47

 9063   برقم    20190717:  تاريخ ، 2513  2017/5/7  إبراهيم الصادق وديع عاطف -  48

 9063   برقم    20190717:  تاريخ ، 2514  2022/5/7  إبراهيم الصادق وديع عاطف -  49

 11722   برقم    20190717:  تاريخ ، 2489  2024/5/9  مصطفى هللا عبد المقصود عبد مجدى -  50

 10168   برقم    20190717:  تاريخ ، 2511  2023/3/3  عثمان محمود الرازق عبد إسالم -  51

 2897   برقم    20190717:  تاريخ ، 2509  2019/8/11  ربه عبد حسين محمد بدران -  52

 2897   برقم    20190717:  تاريخ ، 2510  2024/8/11  ربه عبد حسين محمد بدران -  53

 17012   برقم    20190717:  تاريخ ، 2504  2024/7/12  سليمان محمد محمد أسامة -  54

 11285   برقم    20190718:  تاريخ ، 2526  2024/1/12  أحمد السيد الحميد عبد أحمد -  55

 8727   برقم    20190718:  تاريخ ، 2518  2017/2/14  محمود صبرى محمد أسامه -  56

 8727   برقم    20190718:  تاريخ ، 2519  2022/2/14  محمود صبرى محمد أسامه -  57

 7942   برقم    20190718:  تاريخ ، 2523  2016/11/20  يوسف محمد عويس غانم -  58

 7942   برقم    20190718:  تاريخ ، 2524  2021/11/20  يوسف محمد عويس غانم -  59
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 5985   برقم    20190721:  تاريخ ، 2533  2024/5/21  محمد خضير موسى إسماعيل -  61

 10277   برقم    20190721:  تاريخ ، 2531  2023/3/26  هللا فرج هللا حسب الدين سعد محمود -  62

 4517   برقم    20190721:  تاريخ ، 2540  2022/4/22  الدين نور طايع فاروق أحمد -  63

 14989   برقم    20190721:  تاريخ ، 2548  2022/9/25  الشرقاوى السيد محمود عواد هشام -  64

 6064   برقم    20190721:  تاريخ ، 2534  2024/6/19  عطوه سالم حمدان أحمد -  65

 13959   برقم    20190721:  تاريخ ، 2544  2021/7/10  لكشة محمد على محمد -  66

 15807   برقم    20190722:  تاريخ ، 2550  2023/6/3  ميخائيل صبحى مجدى هانى -  67

 7200   برقم    20190722:  تاريخ ، 2556  2020/9/13  صبيح جبلي صباح صالح -  68

 10365   برقم    20190722:  تاريخ ، 2564  2023/4/15  حمدان فضل هنيدى محمد -  69

 5852   برقم    20190722:  تاريخ ، 2561  2024/4/6  عامر على حسن غريب -  70

 5321   برقم    20190722:  تاريخ ، 2559  2023/7/18  عاشور كامل بدير كامل -  71

 9631   برقم    20190724:  تاريخ ، 2578  2022/11/6  حنا جابر الجبار عبد عماد -  72

 16565   برقم    20190724:  تاريخ ، 2587  2024/3/11  الشوبكى صقر هللا عوض هللا عبد إنشراح -  73

 9631   برقم    20190724:  تاريخ ، 2581  2020/8/7  حنا جابر جبارال عبد عماد -  74

 16177   برقم    20190724:  تاريخ ، 2577  2023/11/11  الفوال الحى عبد محمد حسن -  75

 9944   برقم    20190724:  تاريخ ، 2588  2018/1/15  العزيز عبد اللطيف عبد علي اللطيف عبد -  76

 9944   برقم    20190724:  تاريخ ، 2589  2023/1/15  العزيز عبد اللطيف عبد علي اللطيف عبد -  77
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