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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المالبس عن 17729 برقم 20190826 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فريجه مبارك رجب غانم -  1

 جويده رمضان فرج/ملك االطباء عماره االسكندريه شارع الحمام:  بجهة ، الجاهزه

 مقاوالت عن 17696 برقم 20190805 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالدايم واعر مرضى ابراهيم -  2

 ميكائيل صافى عبدالعزيز/ ملك يوسف استديو اعلى االسكندريه شارع خلف الحمام:  بجهة ، وتوريداتها عموميه

 كافيتريا عن 10109 برقم 20190819 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليم عبد محمد فاروق يحيى -  3

 أودع العربي الغرب سوق المطار شارع/ بالعنوان كائن تصدير و إستيراد/ بنشاط رئيسي محل له:  بجهة ، ومأكوالت مشروبات

 دائم 10109 برقم وقيد 2006/  11/  16 بتاريخ برقم

 كافيتريا عن 10109 برقم 20190819 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحليم عبد محمد فاروق يحيى -  4

 مطروح محافظة/ ملك اإلجتماعى النادى أمام الكورنيش شارع:  بجهة ، ومأكوالت مشروبات

 مكتب عن 17710 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين احمد خيرى محمود -  5

 خليفة احمد محمد/ ملك حكيم صيدلية خلف الروم علم شارع:  بجهة ، كهربائية واجهزة كهربائية توريدات

 مكتب عن 17723 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ناجى فايز عبدالنبى عبدالغنى -  6

 ناجى فايز عبدالنبى/ ملك حصاد نجع الضبعه:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت

 توزيع مكتب عن 17700 برقم 20190805 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  باشا راضى نصرهللا صقر -  7

 هنداوى محمود حسن ابراهيم/ ملك الرئيسى الشارع الضبعه:  بجهة ، ودواجن اعالف

 مكتب عن 17698 برقم 20190805 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مسعود عبدالنبى مسعود فرج -  8

 هنداوى محمود حسن ابراهيم/ ملك الرئيسى الشارع الضبعه:  بجهة ، ودواجن اعالف توزيع

 مالبس عن 17701 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح عبدالنبى فؤاد هانى -  9

 صالح عبدالنبى عطيه/ ملك السلوم مستشفى امام الرئيسى الشارع:  بجهة ، جاهزه

 مكتب عن 17731 برقم 20190827 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نايل عبدالمولى ابوراوى يوسف -  10

 عبدالمولى ابوراوى ادهم/ ملك باى هايسندا امام نايل علم 126 ك عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت

 نايل

 بعد" جيم عن 17708 برقم 20190827 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان حداد سالمه زناتى -  11

 همام/ ملك الحمام العلمين شارع/ بالعنوان كائن وكافية مطعم/ بنشاط رئيسي محل له:  بجهة ،" لذلك الالزمة التراخيص إستصدار

 دائم 17708 برقم وقيد 2019/  8/  7 بتاريخ 1543 برقم أودع حداد سالمه

 بعد" جيم عن 17708 برقم 20190827 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان حداد سالمه زناتى -  12

 حداد سالمه همام/ ملك الحمام العلمين شارع:  بجهة ،" لذلك الالزمة التراخيص إستصدار

 مكتب عن 17691 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالرازق محمود ربيع -  13

/ ملك طالب ابو امال/ د عمارة الجديدة البوسطة امام 2 رقم بالعقار القسم شارع الحمام:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 زريبة خبير عبدالعزيز

 عن 17693 برقم 20190804 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد عبدالفتاح محمد جابر -  14

 كامل جانى سليم/ملك البطش شارع العسكر عزبة:  بجهة ، نجاره ورشه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"  والى امين مصطفى فتحى عبدهللا" لاللبان والى -  15

 عبدالرحمن حسين صالح/ ملك النصر محمصه امام والى ماركت بجوار الروم علم:  بجهة ، البان انتاج معمل عن 17704

 عن 17692 برقم 20190804 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بريدان عبدالرؤوف عبداللطيف اسالم -  16

 رحيم بريدان عبدالرواف صالح/ ملك الروم علم شارع:  بجهة ، عقارى وتسويق مصيفيه وحدات اداره مكتب

 مطعم عن 17708 برقم 20190807 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان حداد سالمه زناتى -  17

 حداد سالمه همام/ ملك الحمام الرئيسى العلمين شارع العلمين:  بجهة ، وكافيه

 مكتب عن 17709 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنام محمد كامل محمد ساره -  18

 ابراهيم محمد جمال/ ملك حكيم صيدلية خلف الروم علم شارع:  بجهة ، حريمى اكسسوار توريد

 مكتب عن 17739 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشهيد راضى فتحى الباشا -  19

 ابراهيم نبيل بيشوى/ ملك العاص ابن عمرو:  بجهة ، بناء مواد توريد

 مخبز عن 17724 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على حسانين محمد حسانين -  20

 عبدالواحد على عبدالستار/ ملك الروضه مسجد امام الجالء شارع:  بجهة ، افرنجى

 تجاره عن 17727 برقم 20190825 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان الكريم جاد محمد ساره -  21

 حموده عبدالعزيز عبدهللا عالء/ ملك الغربيه العزبه انور عماره شارع الحمام:  بجهة ، اعالف

 مواد محل عن 17699 برقم 20190805 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض حامد ابوبكر على -  22

 ابوبكر جبران شريف/ ملك العوامه زاويه الضبعه مطروح اسكندريه الدولى الشارع الضبعه:  بجهة ، بناء

 مكتب عن 17327 برقم 20190808 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضل صابر هللا فتح خميس -  23

 خالد شارع الغربيه العزبه/ بالعنوان كائن مائيه العاب اداره مكتب/  بنشاط رئيسي محل له:  بجهة ، وسفارى داخلية رحالت تنظيم

 دائم 17327 برقم وقيد 2019/  3/  3 بتاريخ برقم أودع فضل صابر هللا فتح سامى/ ملك الوليد بن

 مكتب عن 17327 برقم 20190808 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضل صابر هللا فتح خميس -  24

 صابر هللا فتح حمدى/ ملك الوليد بن خالد مسجد بجوار الوليد بن خالد شارع الغربية العزبة:  بجهة ، وسفارى داخلية رحالت تنظيم

 معصرة عن 17730 برقم 20190826 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واعر عبدالرحيم سعد على -  25

 واعر عبدالرحيم جمعه/ملك الكبير المسجد خلف الرئيسى الشارع برانى:  بجهة ، زيتون

 عن 17695 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى عبدالونيس صالح شريف -  26

 عبدالدايم محمد/ ملك العوام مسجد بجوار الكورنيش شارع:  بجهة ، كافتيريا

 مكتب عن 17726 برقم 20190825 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم دياب خليفه احمد -  27

 عبدالسالم دياب خليفه/ ملك اسكندريه شارع الحمام:  بجهة ، تصدير

 ، صيدلية عن 17728 برقم 20190825 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بريدان صبره شعيب فاطمه -  28

 جادهللا طاهر حسن حمد/ ملك الدفراوى مسجد أمام العسكرية الثانوية شارع:  بجهة

 مواد تجاره عن 17702 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريزه عرابى زيدان فتحى -  29

 سليمان ريزه عرابى زيدان/ ملك الحديد السكه بجوار لسنترالا شارع الضبعه:  بجهة ، وحدايد وبويات بناء

 مقاوالت عن 17714 برقم 20190808 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه على قاسم عارف -  30

 عالم يوسف حمدى مصطفى/ ملك ابوجويده بقاله بجوار البنزينه الروم علم:  بجهة ، عموميه

 عن 17734 برقم 20190828 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب عبدالاله محمد عالء -  31

 عبدالوهاب عبدالاله محمد/ ملك الملح شارع الروم علم شارع:  بجهة ، مقاوالت
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مواد تجاره عن 17738 برقم 20190828 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفيق شفيق مالك عماد -  32

 واصف صبحى امل/ ملك التهريب شارع:  بجهة ،" وبويات حدايد" بناء

 عن 17707 برقم 20190807 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه عبدالعظيم عبدالكريم يوسف -  33

 عبدالعظيم عبدالحليم/ ملك عبدالرحمن الرئيسى شارع العلمين:  بجهة ، بالتجزئه بقاله

 معصرة عن 17715 برقم 20190808 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود السنوسى محسن -  34

 محمد محمود السنوسى/ ملك السالم شارع سيوه:  بجهة ، زيتون

 مكتب عن 17716 برقم 20190808 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عليم عليوة محمد عليوة موفق -  35

 السيد عالء/ ملك 2 رقم عقار الرطب عمارة االسكندرية شارع:  بجهة ،" الالزمة التراخيص استصدار بعد" صحية نوادى ادارة

 العربان ابراهيم

 خضار بيع عن 17732 برقم 20190827 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكرين ابراهيم بكرين فتحى -  36

 سعيد بكرين يوسف/ ملك يوسف فندق بجوار سيوه:  بجهة ، بالتجزئه

 محل عن 17725 برقم 20190822 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف رسالن شعبان يوسف -  37

 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب/ ملك العاص بن عمر مسجد بجوار الروم علم شارع:  بجهة ، وطيور دواجن

 بالى عن 17717 برقم 20190815 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرزوق لطفى محسن مروان -  38

 محمد/ ملك االرضى الدور العال برج الشاطئ شارع:  بجهة ،" الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما" استيشن

 ابراهيم العوام محمد ياسر

 عن 17690 برقم 20190801 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعطى احمد سيد ابراهيم يحيى -  39

 عبدالبارى اشرف يحيى/ ملك اتصاالت بجوار الروم علم شارع:  بجهة ، وكافيتريات فندقية منشأت اداره

 اعداد مكتب عن 17719 برقم 20190818 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد محمد عوام -  40

 السنترال مسجد خلف الرطب عماره:  بجهة ،" الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت عدا فيما"الصحية الرعاية برامج

 فيتورى العوام محمد رجب/ ملك 3 رقم شقة

 معصره عن 15294 برقم 20190820 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد آدم الغنى عبد كمال -  41

 عبدالغنى محمد/ ملك غنيوه عزبه رباح غوط 4 ك:  بجهة ، زيتون

 معصره عن 15294 برقم 20190820 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد آدم الغنى عبد كمال -  42

 1108 برقم اودع البحريه السوانى الروم علم شارع/ بالعنوان كائن وتصدير استيراد مكتب/ بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، زيتون

 مطروح دائم 2019/8/20 بتاريخ

 عن 17733 برقم 20190827 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه رمضان سعيد عبدالرحمن -  43

 عطية رمضان سعيد/ ملك الدينى المعهد امام القصر:  بجهة ، عقارى تسويق مكتب

 عن 17697 برقم 20190805 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مصطفى عبدالخالق محمد -  44

 محمد محمود عصمت/ ملك مطروح الريفيه شارع:  بجهة ، غذائيه توكيالت

 تأجير عن 17689 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح حميده سليمان سعيد -  45

 أودع العوام مسجد خلف الليدو تقسيم/ بالعنوان كائن بناء مواد توريد مكتب/  بنشاط رئيسي محل له:  بجهة ، شقة 20 عدد مفروش

 دائم 17689 برقم وقيد 2019/  8/  1 بتاريخ 1490 برقم

 تأجير عن 17689 برقم 20190808 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح حميده سليمان سعيد -  46

 عبدالمالك مطاوع عادل/ ملك العوام مسجد خلف الليدو تقسيم:  بجهة ، شقة 20 عدد مفروش

 مكتب عن 17689 برقم 20190801 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح حميده سليمان سعيد -  47

 عبدالمالك مطاوع عادل/ ملك العوام مسجد فخل الليدو تقسيم:  بجهة ، بناء مواد توريد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 17688 برقم 20190801 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح ادريس عثمان محمد -  48

 ادريس مصطفى عبدهللا/ ملك الرئيسى الشارع النجليه:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت

 عن 17720 برقم 20190820 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جلبط عبدالستار عبدالعزيز عبدالستار -  49

 حبريل على جبريل/ ملك النصر حديقه بجوار عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ، ودهانات الوميتال ورشه

 توريد عن 17703 برقم 20190806 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بريك هللا ضيف فتحى ابراهيم -  50

 بريك هللا ضيف فتحى/ ملك عميره كشوك الحكمه راس:  بجهة ، الغذائيه المواد وتعبئه وتغليف

 17706 برقم 20190807 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفقى عبدالمجيد عبدالستار رفاعى رانيا -  51

 الهالل شباب مركز/ ملك الهالل شباب مركز 7ك:  بجهة ، كافتيريا عن

 دعاية مكتب عن 17712 برقم 20190808 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود السيد ايمن -  52

 على محمد محمد نبيل/ ملك ابوزيد شارع السودانية العزبة:  بجهة ،" واالنترنت والمجالت الصحف اصدار فيماعدا" واعالن

 مكتب عن 17736 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيدهم ابراهيم نبيل بيشوى -  53

 سيدهم ابراهيم نبيل/ ملك السودانيه العزبه العاص ابن عمرو مسجد بجوار:  بجهة ، بناء مواد توريد

 20190804 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،"  موسى عبدالجواد سبكى عزت" للمقاوالت مورد عز -  54

 موسى عبدالجواد سبكى/ ملك الزيتون حى القصر:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت مكتب عن 17694 برقم

 ، دواجن بيع عن 17705 برقم 20190807 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم تهامى سالم صبرى -  55

 عبدالزين مؤمن خميس/ ملك المختار عمر شارع مع القاضى شارع:  بجهة

 ايجار مكتب عن 17711 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق محمد محمد احمد -  56

 على محمد احمد/ ملك حكيم صيدلية خلف الروم علم شارع:  بجهة ، الغير لحساب سيارات

 توريدات عن 17713 برقم 20190808 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغرباوى حمدا السيد خالد -  57

 داود مانوس عادل/ ملك 9 رقم عقار سعيد بور شارع تقاطع الثانويه شارع:  بجهة ، وكهربائيه منزليه ادوات

 تأجير عن 17737 برقم 20190828 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين نورالدين رضا هيثم -  58

 غنيم رياض تهانى/ ملك القصر فندق امام القصر شارع:  بجهة ، مفروش

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

"  ومستلزماته الكمبيوتر عدا فيما" وتصدير واستيراد وتوريدات عموميه مقاوالت  ،  شركة   وشريكه وفرج عادل شركه -  1

 عدا فيما" وتصدير واستيراد وتوريدات عموميه مقاوالت عن ، 12262 برقم 20190822 فى ،قيدت 3000.000   مالها ،رأس

 حسن طاهر منصور مسعود/ ملك القبليه العزبه الضبعه:  بجهة ،" ومستلزماته الكمبيوتر

   مالها ،رأس   البتروليه والخدمات وتوريداتها العامه المقاوالت  ،  شركة   برانى عياد سلطان وشريكه برانى عياد عبدالحميد -  2

 الحمام:  بجهة ، البتروليه والخدمات وتوريداتها العامه المقاوالت عن ، 17721 برقم 20190821 فى ،قيدت 100000.000

 حمزه عطيوه علوانى قويه/ ملك قاسم خميس بجوار عمر سيدى شارع

 50000.000   مالها ،رأس  الكريتال حدادة أعمال  ،  شركة   مسعد توفيق سامى وشريكة جوده احمد سيد امحس شركة -  3

 توفيق سامى/ ملك على الحاج عزبة المطار شارع:  بجهة ، الكريتال حدادة أعمال عن ، 17735 برقم 20190828 فى ،قيدت

 يوسف مسعد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20190801 تاريخ وفى ،   15052:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هنداوى عبد أنور عامر   - 1

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   7708:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المولي عبد ادريس فتحي   - 2

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   10814:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  علوانى جبر عوض فرج   - 3

 نهائيا التجاره ترك

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   5341:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اقالديوس مرقس سامى   - 4

 نهائيا التجاره

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   11196:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اقالديوس مرقس سامي سامر   - 5

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   12927:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،*  مرقص سامى ماركو*   - 6

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   13435:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،*  قاسم إبراهيم علي حمد*   - 7

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   13875:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  جبريل معفن عيسى رىخي   - 8

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190808 تاريخ وفى ،   15138:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد المبروك حمد محمد   - 9

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   6963:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الاله عبد احمد محمد السيد   - 10

 نهائيا التجاره ترك

 ترك  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   11078:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دراز على سالم على   - 11

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20190827 تاريخ وفى ،   16546:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعال حسن رشاد دينا   - 12

 نهائيا التجارة ترك المحو سبب

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  15341 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الغنى عبد سعيد سليمان سعيد -  1

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190818 ، تاريخ وفي  15046 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قوية جمعة على محمد -  2

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190820 ، تاريخ وفي  8357 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المغربي محمد احمد احمد -  3

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 17688    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ادريس عثمان محمد -  1

 ادريس مصطفى عبدهللا/ ملك الرئيسى الشارع النجليه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 17689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حميده سليمان سعيد -  2

  عبدالمالك مطاوع عادل/ ملك العوام مسجد خلف الليدو تقسيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 17691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالرازق محمود ربيع -  3

 زريبة خبير عبدالعزيز/ ملك طالب ابو امال/ د عمارة الجديدة البوسطة امام 2 رقم بالعقار القسم شارع الحمام ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 17690    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى احمد سيد ابراهيم يحيى -  4

 عبدالبارى اشرف يحيى/ ملك اتصاالت بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 13515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابراهيم عاطف احمد -  5

 تابع 13515 برقم وقيد 1507 برقم اودع السنترال شارع الضبعه/ بالعنوان كائن صيدليه/ بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 13399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلتاجي شفيق محمود كريم -  6

 محمود ماجد محمود/ ملك 2 مارينا الشانزليزيه بشارع الكائن 2/أ15 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 13515    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابراهيم عاطف احمد -  7

 عبدالسالم عبدالرحيم مبرى عبدالقادر/ ملك السنترال شارع الضبعه ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 17693    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عبدالفتاح محمد جابر -  8

 كامل جانى سليم/ملك البطش شارع العسكر عزبة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 17692    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريدان عبدالرؤوف عبداللطيف اسالم -  9

 رحيم بريدان عبدالرواف صالح/ ملك الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 14020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد يوسف أحمد إيمان -  10

 عبدالوهاب عبدالمحسن عز/ ملك 1 رقم محل 92 ك بتش بترو قريه التجارى السوق الحمام ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 13399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلتاجي شفيق محمود كريم -  11

 السياحيه مارينا 2 مارينا الشانزليزيه بشارع الكائن 3/أ15 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 14020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يوسف احمد ايمان -  12

 عبدالوهاب عبدالمحسن عز/ ملك الشمالى الساحل بتش بترو قريه 92 بالكيلو الكائن 11 رقم محل الحمام ،:   الـتأشير

 تم 20190804 تاريخ وفي 17694    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" موسى عبدالجواد سبكى عزت" للمقاوالت مورد عز -  13

 موسى عبدالجواد سبكى/ ملك الزيتون حى القصر ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 14020    برقم قيده سبق  ، ردف تاجر ، أحمد يوسف أحمد إيمان -  14

 عبدالوهاب عبدالمحسن عز/ ملك 10 رقم محل السباحه حمام امام 92 ك بتش بترو قريه الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 10724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلتاجى على شفيق محمود -  15

 سالم محمد على هدى/ ملك 1/أ15 رقم محل الشانزليزيه شارع 2 مارينا العلمين ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 10724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والفطائر للبيتزا البلتاجى شوب كوفى -  16

 سالم محمد على هدى/ ملك 4/أ15 رقم محل الشانزليزيه شارع 2 مارينا العلمين ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 17697    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى عبدالخالق محمد -  17

 محمد محمود عصمت/ ملك مطروح الريفيه شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 17695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عبدالونيس صالح شريف -  18

 عبدالدايم محمد/ ملك العوام مسجد بجوار الكورنيش شارع ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 17696    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم واعر مرضى ابراهيم -  19

  ميكائيل صافى عبدالعزيز/ ملك يوسف استديو اعلى االسكندريه شارع خلف الحمام ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 17700    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا راضى نصرهللا صقر -  20

  هنداوى محمود حسن ابراهيم/ ملك الرئيسى الشارع الضبعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 17698    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود عبدالنبى مسعود فرج -  21

  هنداوى محمود حسن ابراهيم/ ملك الرئيسى الشارع الضبعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 17699    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حامد ابوبكر على -  22

 ابوبكر جبران شريف/ ملك العوامه زاويه الضبعه مطروح اسكندريه الدولى الشارع الضبعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 17702    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريزه عرابى زيدان فتحى -  23

  سليمان ريزه عرابى زيدان/ ملك الحديد السكه بجوار السنترال شارع الضبعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 17701    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالنبى فؤاد هانى -  24

 صالح عبدالنبى عطيه/ ملك السلوم مستشفى امام الرئيسى الشارع ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 17704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" والى امين مصطفى فتحى عبدهللا" لاللبان والى -  25

 عبدالرحمن حسين صالح/ ملك النصر محمصه امام والى ماركت بجوار الروم علم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 17703    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك هللا ضيف فتحى ابراهيم -  26

 بريك هللا ضيف فتحى/ ملك عميره كشوك الحكمه راس ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 17706    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى عبدالمجيد عبدالستار رفاعى رانيا -  27

  الهالل شباب مركز/ ملك الهالل شباب مركز 7ك ،:   شيرالـتأ وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 17705    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم تهامى سالم صبرى -  28

 عبدالزين مؤمن خميس/ ملك المختار عمر شارع مع القاضى شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 17707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالعظيم عبدالكريم يوسف -  29

  عبدالعظيم عبدالحليم/ ملك عبدالرحمن الرئيسى شارع العلمين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 17708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان حداد سالمه زناتى -  30

 حداد سالمه همام/ ملك الحمام الرئيسى العلمين شارع العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 17709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنام محمد كامل محمد ساره -  31

 ابراهيم محمد جمال/ ملك حكيم صيدلية خلف الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 17327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل صابر هللا فتح خميس -  32

 صابر هللا فتح حمدى/ ملك الوليد بن خالد مسجد بجوار الوليد بن خالد شارع الغربية العزبة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 17327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل صابر هللا فتح خميس -  33

 فتح سامى/ ملك الوليد بن خالد شارع الغربيه العزبه/ بالعنوان كائن مائيه العاب اداره مكتب/  بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 دائم 17327 برقم وقيد 2019/  3/  3 بتاريخ برقم أودع فضل صابر هللا

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 17327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل صابر هللا فتح خميس -  34

 بن خالد شارع الغربية العزبة/ بالعنوان كائن سفارى و داخلية رحالت تنظيم مكتب/ بنشاط آخر رئيسي محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 17327 برقم وقيد 2019/  8/  8 بتاريخ 1556 برقم أودع الوليد بن خالد مسجد بجوار الوليد

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 17714    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه على قاسم عارف -  35

 عالم يوسف حمدى مصطفى/ ملك ابوجويده بقاله بجوار البنزينه الروم علم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 17710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد خيرى مودمح -  36

 خليفة احمد محمد/ ملك حكيم صيدلية خلف الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 17715    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود السنوسى محسن -  37

 محمد محمود السنوسى/ ملك السالم شارع سيوه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 17716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليم عليوة محمد عليوة موفق -  38

 العربان ابراهيم السيد عالء/ ملك 2 رقم عقار الرطب عمارة االسكندرية شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 17689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حميده سليمان سعيد -  39

 بتاريخ 1490 برقم أودع العوام مسجد خلف الليدو تقسيم/ بالعنوان كائن بناء مواد توريد مكتب/  بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 دائم 17689 برقم وقيد 2019/  8/  1

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 17689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حميده سليمان سعيد -  40

 عبدالمالك مطاوع عادل/ ملك العوام مسجد خلف الليدو تقسيم ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 17689    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حميده سليمان سعيد -  41

 برقم أودع العوام مسجد خلف الليدو تقسيم/ بالعنوان كائن شقة 20 عدد مفروش تأجير/ بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 17689 برقم وقيد 2019/  8/  8 بتاريخ 1554

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 17713    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باوىالغر احمد السيد خالد -  42

 داود مانوس عادل/ ملك 9 رقم عقار سعيد بور شارع تقاطع الثانويه شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 17711    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد محمد احمد -  43

 على محمد احمد/ ملك حكيم صيدلية خلف الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 17712    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود السيد ايمن -  44

 على محمد محمد نبيل/ ملك ابوزيد شارع السودانية العزبة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 17717    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق لطفى محسن مروان -  45

 ابراهيم العوام محمد ياسر محمد/ ملك االرضى الدور العال برج الشاطئ شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 17719    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد محمد عوام -  46

 فيتورى العوام محمد رجب/ ملك 3 رقم شقة السنترال مسجد خلف الرطب عماره ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 17710    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد خيرى محمود -  47

 عبداللطيف عبدالحليم عيد/ ملك الزيات العمدة برج الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 17709    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنام محمد كامل محمد ساره -  48

 عبدالقوى الفتح ابو وائل/ ملك اتصاالت فرع امام الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 10109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد محمد فاروق يحيى -  49

/  16 بتاريخ برقم أودع العربي الغرب سوق المطار شارع/ بالعنوان كائن تصدير و إستيراد/ بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 دائم 10109 برقم وقيد 2006/  11

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 10109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد مدمح فاروق يحيى -  50

 مطروح محافظة/ ملك اإلجتماعى النادى أمام الكورنيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 10109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد محمد فاروق يحيى -  51

 اإلجتماعى النادى أمام الكورنيس شارع/ بالنوان كائن ومأكوالت ومشروبات كافيتريا/ بنشاط آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 10109 برقم وقيد 2019/  8/  19 بتاريخ 1573 برقم أودع مطروح محافظة/ ملك

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 15294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد آدم الغنى عبد كمال -  52

 بتاريخ 1584 برقم اودع غنيوه عزبه رباح غوط 4 ك/ بالعنوان كائن زيتون معصره/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 2019/8/20

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 15294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد آدم الغنى عبد كمال -  53

 عبدالغنى محمد/ ملك غنيوه عزبه رباح غوط 4 ك ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 15294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد آدم الغنى عبد كمال -  54

 1108 برقم اودع البحريه السوانى الروم علم شارع/ بالعنوان كائن وتصدير استيراد مكتب/ بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 مطروح دائم 2019/8/20 بتاريخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 17723    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجى فايز عبدالنبى عبدالغنى -  55

 ناجى فايز لنبىعبدا/ ملك حصاد نجع الضبعه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 17724    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسانين محمد حسانين -  56

 عبدالواحد على عبدالستار/ ملك الروضه مسجد امام الجالء شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 7526    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد المنصور شريف -  57

  عبدهللا رمضان فضل/ ملك ابوقفه برج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 17725    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف رسالن شعبان يوسف -  58

 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب/ ملك العاص بن عمر مسجد بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 17722    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد صبرى عزت -  59

 حامد مرضى على رمضان/ ملك الرئيسى الشارع المستشفى شارع اول العلمين ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 17727    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الكريم جاد محمد ساره -  60

 حموده عبدالعزيز عبدهللا عالء/ ملك الغربيه العزبه انور عماره شارع الحمام ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 11485    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرانى محمد احمد احمد رباب -  61

 جابر بسيونى جابر ملك االسكندريه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 17728    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريدان صبره شعيب فاطمه -  62

 جادهللا طاهر حسن حمد/ ملك الدفراوى مسجد أمام العسكرية الثانوية شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 17726    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم دياب خليفه احمد -  63

 عبدالسالم دياب خليفه/ ملك اسكندريه شارع الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ يوف 17729    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريجه مبارك رجب غانم -  64

 جويده رمضان فرج/ملك االطباء عماره االسكندريه شارع الحمام ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 17730    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واعر عبدالرحيم سعد على -  65

 واعر عبدالرحيم جمعه/ملك الكبير المسجد خلف الرئيسى الشارع برانى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 17733    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه رمضان سعيد عبدالرحمن -  66

 عطية رمضان سعيد/ ملك الدينى المعهد امام القصر ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 17731    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نايل عبدالمولى ابوراوى يوسف -  67

 نايل عبدالمولى ابوراوى ادهم/ ملك باى هايسندا امام نايل علم 126 ك عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 17708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان حداد سالمه زناتى -  68

 1543 برقم أودع حداد سالمه همام/ ملك الحمام العلمين شارع/ بالعنوان كائن وكافية مطعم/ بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 دائم 17708 برقم وقيد 2019/  8/  7 بتاريخ

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 17708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان حداد سالمه زناتى -  69

 حداد سالمه همام/ ملك الحمام العلمين شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 17708    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان حداد سالمه زناتى -  70

/  8/  27 بتاريخ 1618 برقم أودع الحمام الرئيسي العلمين شارع/ بالعنوان كائن جيم /بنشاط آخر رئيسي محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 17708 برقم وقيد 2019

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 17732    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرين ابراهيم بكرين فتحى -  71

 سعيد بكرين يوسف/ ملك يوسف فندق بجوار سيوه ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 17737    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين نورالدين رضا هيثم -  72

 غنيم رياض تهانى/ ملك القصر فندق امام القصر شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 17736    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيدهم ابراهيم نبيل بيشوى -  73

 سيدهم ابراهيم نبيل/ ملك السودانيه العزبه العاص ابن عمرو مسجد بجوار ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 17734    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عبدالاله محمد عالء -  74

 عبدالوهاب عبدالاله محمد/ ملك الملح شارع الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 17738    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق شفيق مالك عماد -  75

 واصف صبحى امل/ ملك التهريب شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 17739    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشهيد راضى فتحى الباشا -  76

 ابراهيم نبيل بيشوى/ ملك العاص ابن عمرو ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  النشاط تعديل تم20190805 تاريخ وفي 10724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البلتاجى على شفيق محمود -  1

 جاهزه مالبس: ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190806 تاريخ وفي 15341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد سعيد سليمان سعيد -  2

 جمله غذائيه مواد تجاره: ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 17559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمد عبدهللا -  3

 جملة غذائية مواد بيع/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 17559   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد محمد محمد عبدهللا -  4

 جملة غذائية مواد بيع/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 11413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده على راغب اكرم -  5

 وغذائيه زراعيه منتجات توريد مكتب

 وصف،  النشاط تعديل تم20190819 تاريخ وفي 17636   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد محمود عبدالفتاح -  6

 النظافه واعمال وتوريداتها عموميه مقاوالت مكتب: ليصيح نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 13793   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب جويده مهنا غفير -  7

 التصدير أعمال: النشاط تعديل

 وصف،  النشاط تعديل تم20190821 تاريخ وفي 11123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم زيد ابو محمد زيد ابو -  8

 عموميه ومقاوالت سياحيه وقرى المشروعات واداره واقامه انشاء: ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190825 تاريخ وفي 11485   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرانى محمد احمد احمد رباب -  9

 خردوات:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190827 تاريخ وفي 12838   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى فتحى محمد عبدهللا -  10

 فقط تصدير:  النشاط تعديل:  التأشير

،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 10610   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحديدي محمد السعيد امين محمد -  11

 مخبوزات وبيع انتاج:  نشاط اضافه:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 17714   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه على قاسم عارف -  1

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 17707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عبدالعظيم عبدالكريم يوسف -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 17719   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد محمد عوام -  3

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 17713   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغرباوى احمد السيد خالد -  4

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 17689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حميده سليمان سعيد -  5

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 17715   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود السنوسى محسن -  6

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 17716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليم عليوة محمد عليوة موفق -  7

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 17703   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريك هللا ضيف فتحى ابراهيم -  8

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 17709   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنام محمد كامل محمد ساره -  9

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 17711   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق محمد محمد احمد -  10

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 17737   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين نورالدين رضا هيثم -  11

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 17723   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ناجى فايز عبدالنبى عبدالغنى -  12

 خاص: التأشير وصف

 تم20190804 تاريخ وفي 17694   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" موسى عبدالجواد سبكى عزت" للمقاوالت مورد عز -  13

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 13515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابراهيم عاطف احمد -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 17717   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرزوق لطفى محسن مروان -  15

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 17702   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريزه عرابى زيدان فتحى -  16

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 17701   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح عبدالنبى فؤاد هانى -  17

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 17706   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفقى عبدالمجيد عبدالستار رفاعى رانيا -  18

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 17726   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالسالم دياب خليفه احمد -  19

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 17697   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مصطفى عبدالخالق محمد -  20

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 10109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحليم عبد محمد فاروق يحيى -  21

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 17705   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم تهامى سالم صبرى -  22

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 17700   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، باشا راضى نصرهللا صقر -  23

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 17729   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فريجه مبارك رجب غانم -  24

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 17698   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود عبدالنبى مسعود فرج -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 17730   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واعر عبدالرحيم سعد على -  26

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 17728   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريدان صبره شعيب فاطمه -  27

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 17731   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نايل عبدالمولى ابوراوى يوسف -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 17688   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح ادريس عثمان محمد -  29

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 17708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان حداد سالمه زناتى -  30

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 17695   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى عبدالونيس صالح شريف -  31

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 15294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد آدم الغنى عبد كمال -  32

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 17712   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود السيد ايمن -  33

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 17734   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالوهاب عبدالاله محمد عالء -  34

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 17733   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه رمضان سعيد عبدالرحمن -  35

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 17327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل صابر هللا فتح خميس -  36

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 17692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريدان عبدالرؤوف عبداللطيف اسالم -  37

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 17725   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف رسالن شعبان يوسف -  38

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم20190806 تاريخ وفي 17704   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" والى امين مصطفى فتحى عبدهللا" لاللبان والى -  39

 خاص: التأشير وصف،  الشركة نوع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 17732   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرين ابراهيم بكرين فتحى -  40

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 17699   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض حامد ابوبكر على -  41

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 17724   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على حسانين محمد حسانين -  42

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 17693   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عبدالفتاح محمد جابر -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 17710   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين احمد خيرى محمود -  44

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 17736   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيدهم ابراهيم نبيل بيشوى -  45

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 17722   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد صبرى عزت -  46

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 17690   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعطى احمد سيد ابراهيم يحيى -  47

 خاص: التأشير وصف، 

 وصف،  الشركة نوع ديلتع تم20190827 تاريخ وفي 17708   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان حداد سالمه زناتى -  48

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 17727   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الكريم جاد محمد ساره -  49

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 17696   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالدايم واعر مرضى ابراهيم -  50

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 17738   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق شفيق مالك عماد -  51

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 17691   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالرازق محمود ربيع -  52

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 17689   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حميده سليمان سعيد -  53

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 17739   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشهيد راضى فتحى الباشا -  54

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   سليمان محمد محمد محمد عبدهللا: الى 17559 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190807:  تاريخ فى  ،  -  1

   يوجد ال: الى 17559 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190807:  تاريخ فى  ،  -  2

)  السيارت لتجاره الواعر معرض: الى 17613 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190815:  تاريخ فى  ،  -  3

 (   عمر مختار واعر اشرف

 واداره واقامه لالنشاء حورس: الى 11123 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  4

   عموميه ومقاوالت السياحيه والقرى المشروعات

 مستلزمات وبيع لتوريد ميد الشروق: الى 16864 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190822:  تاريخ فى  ،  -  5

   طبيه واجهزه

 العموميه للمقاوالت كويله وصفى مكتب: الى 10979 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190822:  تاريخ فى  ،  -  6

 "  كويله محمد فرج وصفى" وتوريداتها

   الصحيه النوادى الداره سبا ريالكس: الى 17716 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190825:  تاريخ فى  ،  -  7

 العموميه للمقاوالت االخالص: الى 13884 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190829:  تاريخ فى  ،  -  8

   وتوريداتها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ودالعق  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190807،   تاريخ وفي 11377، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاة عبدالسالم عبدالمجيد عبدالرازق -  1

  جنيه  3200000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 سبق ،  تضامن شركة" وشركاة عبدالسالم عبدالمجيد عبدالرازق" وتوريداتها العمومية والمقاوالت لألنشاءات الياسمين شركة -  2

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190807،   تاريخ وفي 11377، برقم قيدها

  جنيه  3200000.000،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 15277    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة أحمد محمد حسن الدين عالء -  1

 حميدعبدال ابراهيم عبدالحميد/  ملك الجديده العمارات بجوار 4 ك ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العموميه والمقاوالت االنشاءات: ليصبح الشركه غرض تعديل  تضامن شركة ، وشركاة عبدالسالم عبدالمجيد عبدالرازق -  1

 تم20190807 تاريخ وفي 11377   برقم قيدها سبق  ، الصحى والصرف المياه شبكات ومد الطرق ورصف وانشاء وتوريداتها

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل  تضامن شركة ،" وشركاة عبدالسالم عبدالمجيد عبدالرازق" وتوريداتها العمومية والمقاوالت لألنشاءات الياسمين شركة -  2

  ، الصحى والصرف المياه شبكات ومد الطرق ورصف وانشاء وتوريداتها العموميه والمقاوالت االنشاءات: ليصبح الشركه غرض

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 11377   برقم قيدها سبق

 الشركه غرض تعديل  تضامن شركة ، وتوريداتها العمومية للمقاوالت باور أليكس شركة وشريكة على محمد حسين شركة -  3

 سبق  ، الشمسيه الطاقه مستلزمات وتوريد غيارها وقطع المياه تحليه محطات وإنشاء وإقامه وتوريداتها عموميه تمقاوال: ليصبح

 تضامن شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 16254   برقم قيدها

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 كافه ولهما الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  منعم عبدالسالم عبدالمجيد عبدالرازق -  1

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

 والتوقيع منفردان او مجتمعان واراضى عقارات من الشركه الصول بيع او شراء من انواعها بجميع العقود على والتوقيع الشيكات

 االدرات امام عنها التنازل او التراخيص اجراءات واستكمال للشركه المملوكه والمعدات واللوادر السيارات وشراء بيع عقود على

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

 11377   برقم    20190807

 كافه ولهما الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  منعم عبدالسالم عبدالمجيد عبدالرازق -  2

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

 والتوقيع منفردان او مجتمعان واراضى عقارات من الشركه الصول بيع او شراء من انواعها بجميع العقود على والتوقيع الشيكات

 االدرات امام عنها التنازل او التراخيص اجراءات واستكمال للشركه المملوكه والمعدات واللوادر السيارات وشراء بيع عقود على

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

 11377   برقم    20190807



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 السلطات كافه ولهما الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين عبدالرحيم فرحات مصطفى -  3

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

 عقود على والتوقيع منفردان او مجتمعان واراضى عقارات من الشركه الصول بيع او شراء من انواعها بجميع العقود على والتوقيع

 المروريه االدرات امام عنها التنازل او التراخيص اجراءات واستكمال للشركه المملوكه والمعدات واللوادر السيارات وشراء بيع

    20190807:  تاريخ ، للشركه جدد شركاء اخراج او ادخال فى الحق ولهما ماذكر كل فى الغير توكيل منهما اى والى المختصه

 11377   برقم

 السلطات كافه ولهما الشركه عن والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين عبدالرحيم فرحات مصطفى -  4

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

 عقود على والتوقيع منفردان او مجتمعان واراضى عقارات من الشركه الصول بيع او شراء من انواعها بجميع العقود على والتوقيع

 المروريه االدرات امام عنها التنازل او التراخيص اجراءات واستكمال للشركه المملوكه والمعدات واللوادر السيارات وشراء بيع

    20190807:  تاريخ ، للشركه جدد شركاء اخراج او ادخال فى الحق ولهما ماذكر كل فى الغير توكيل منهما اى والى المختصه

 11377   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20190807:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاة عبدالسالم عبدالمجيد عبدالرازق -  1

11377 

  تضامن شركة"  وشركاة عبدالسالم عبدالمجيد عبدالرازق" وتوريداتها ميةالعمو والمقاوالت لألنشاءات الياسمين شركة -  2

 11377   برقم    20190807:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 14020   برقم    20190804:  تاريخ ، 1502  2019-7-24/ ج  أحمد يوسف أحمد إيمان -  1

 14020   برقم    20190804:  تاريخ ، 1500  2019-7-22/ ج  احمد يوسف احمد ايمان -  2

 13515   برقم    20190804:  تاريخ ، 1505  2018-8-13/ ج  سليمان ابراهيم عاطف احمد -  3

 14020   برقم    20190804:  تاريخ ، 1501  2019-7-24/ ج  أحمد يوسف أحمد إيمان -  4

 13630   برقم    20190805:  تاريخ ، 1510  2018/11/17 ج  ابراهيم الحميد عبد سالم مستور -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 7708   برقم    20190805:  تاريخ ، 1512  2019-8-5/ ج  المولي عبد ادريس فتحي -  6

 12759   برقم    20190805:  تاريخ ، 1515  2017/05/07ج  عبدالجليل ابوبكر صالح خالد -  7

 13911   برقم    20190806:  تاريخ ، 1521  2019-5-6/ ج  إبراهيم سيد محمد فاطمة -  8

 13910   برقم    20190806:  تاريخ ، 1522  2019-5-6/ ج  فرج حسن فرج منى -  9

 5341   برقم    20190806:  تاريخ ، 1524  2000-2-6/ ج  اقالديوس مرقس سامى -  10

 5341   برقم    20190806:  تاريخ ، 1525  2005-2-6/ ج  اقالديوس مرقس سامى -  11

 5341   برقم    20190806:  تاريخ ، 1526  2010-2-6/ ج  اقالديوس مرقس سامى -  12

 5341   برقم    20190806:  تاريخ ، 1527  2015-2-6/ ج  اقالديوس مرقس سامى -  13

 11196   برقم    20190806:  تاريخ ، 1529  2014-10-4/ ج  اقالديوس مرقس سامي سامر -  14

 12927   برقم    20190806:  تاريخ ، 1528  2017-8-15/ ج*  مرقص سامى ماركو* -  15

 14044   برقم    20190807:  تاريخ ، 1536  2019-8-13/ ج  عمر لشفيععبدا سعيد نصيب -  16

 13435   برقم    20190808:  تاريخ ، 1549  2018/06/05 ج*  قاسم إبراهيم علي حمد* -  17

 13875   برقم    20190808:  تاريخ ، 1548  2019-4-13/ ج  جبريل معفن عيسى خيرى -  18

 12482   برقم    20190818:  تاريخ ، 1563  2017/01/15 ج  حرباوى عبدهللا عبدالقادر شريف -  19

 6083   برقم    20190818:  تاريخ ، 1569  2014/09/12 ج  حفظ متموح حميده باسط -  20

 6083   برقم    20190818:  تاريخ ، 1570  2019/09/12 ج  حفظ متموح حميده باسط -  21

 4205   برقم    20190818:  تاريخ ، 1560  2019-6-4/ ج  هيمإبرا حسن سعد إيهاب -  22

 4205   برقم    20190818:  تاريخ ، 1560  2019-6-4/ ج(  السطوحى إبراهيم حسن سعد إيهاب) السطوحى بقالة -  23

 12482   برقم    20190818:  تاريخ ، 1564  2018/06/11 ج  حرباوى عبدهللا عبدالقادر شريف -  24

 10615   برقم    20190819:  تاريخ ، 1571  2018/05/07 ج  عيسى سعد عبدالقادر سعد -  25

 11078   برقم    20190820:  تاريخ ، 1581  2014/06/23 ج  دراز على سالم على -  26

 11078   برقم    20190820:  تاريخ ، 1582  2019/06/23 ج  دراز على سالم على -  27

 11078   برقم    20190820:  تاريخ ، 1579  2014/06/23 ج  دراز على سالم على -  28

 11078   برقم    20190820:  تاريخ ، 1580  2019/06/23 ج  دراز على سالم على -  29

 9492   برقم    20190820:  تاريخ ، 1577  2019-9-22/ ج  السماك علي المنعم عبد يس -  30

 13029   برقم    20190821:  تاريخ ، 1589  2017-10-16/ ج  دياب صابر محمد عبدالعليم أحمد -  31

 13793   برقم    20190821:  تاريخ ، 1587  2019/02/27 ج  ميهوب جويده مهنا غفير -  32

 11292   برقم    20190821:  تاريخ ، 1591  2014-12-20/ ج  عمر حسين محمود عقوب -  33



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 11123   برقم    20190821:  تاريخ ، 1592  2019-8-12/ ج  ابراهيم زيد ابو محمد زيد ابو -  34

 10979   برقم    20190822:  تاريخ ، 1602  2019-4-8/ ج  كويلة محمد فرج وصفي -  35

:  تاريخ ، 1602  2019-4-8/ ج"  كويله محمد فرج وصفى" وتوريداتها العموميه للمقاوالت كويله وصفى مكتب -  36

 10979   برقم    20190822

 13913   برقم    20190822:  تاريخ ، 1598  2019/05/06 ج  حسن على خليفة بالل أحمد -  37

 11066   برقم    20190822:  تاريخ ، 1599  2019-6-10/ ج  حسن على خليفه مجدى -  38

 13274   برقم    20190822:  تاريخ ، 1597  2018-3-7/ ج  جبريل عبدالرحمن حسين مختار -  39

 5279   برقم    20190826:  تاريخ ، 1611  2019-7-30/ ج  هيكل عبدالرحمن على ابراهيم -  40

 11535   برقم    20190827:  تاريخ ، 1622  2015-5-10/ ج  خميس عبدالفتاح حامد مصطفى -  41

 12838   برقم    20190827:  تاريخ ، 1614  2017/06/12 ج  الفقى فتحى محمد عبدهللا -  42

 13680   برقم    20190827:  تاريخ ، 1623  2018/12/16 ج  فرج مبارك عثمان سامى -  43

 11535   برقم    20190827:  تاريخ ، 1621  2015-5-9/ ج  خميس عبدالفتاح حامد مصطفى -  44

 13190   برقم    20190827:  تاريخ ، 1615  2018/01/29 ج  فرغلى حتيتة عطية قتحى -  45

 13884   برقم    20190829:  تاريخ ، 1636  2019-4-15/ ج  حصاد ناجى حامد عبدالرازق -  46

 9543   برقم    20190829:  تاريخ ، 1633  2009-12-25/ ج  محمد البغدادى محمود احمد -  47

 9543   برقم    20190829:  تاريخ ، 1634  2014-12-25/ ج  محمد البغدادى محمود احمد -  48

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 11111   برقم    20190804:  تاريخ ، 1493  2019-7-27/ ج  وشريكه بكر ابو منصور زيد ابو -  1

 11111   برقم    20190804:  تاريخ ، 1494  2014-9-14/ ج  وشريكه ابوبكر منصور ابوزيد -  2

 11111   برقم    20190804:  تاريخ ، 1495  2019-9-14/ ج  وشريكه ابوبكر منصور ابوزيد -  3

 6652   برقم    20190807:  تاريخ ، 1537  2017/03/11 ج  وشركاه حامد مشحوت -  4

 6652   برقم    20190807:  تاريخ ، 1537  2017/03/11 ج  حامد سالم وشريكه جويده حامد مشحوت -  5

 6652   برقم    20190807:  تاريخ ، 1537  2017/03/11 ج  وشريكه حامد مشحوت شركه -  6

    20190827:  تاريخ ، 1619  2017-9-10/ ج  عبدالكريم على محمد نادية وشريكتة علوان محمد أحمد محمد شركة -  7

 12956   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


