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 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  

 

 منزلية أدوات عن 23040 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفاعى محمد شحات مروة -  1

 18 رقم عقار - التجارية المنطقة - العروبة شارع:  بجهة ،

 عن 23050 برقم 20190829 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شيشى محمد اسماعيل نصر محمد -  2

 2019/1/17 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 214345 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، منزليه وأدوات عطارة

 عن 23050 برقم 20190829 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شيشى محمد اسماعيل نصر محمد -  3

 المروة حى - 20 رقم عقار:  بجهة ، منزليه وأدوات عطارة

 ، كافيتريا عن 23021 برقم 20190820 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بشاى رياض رءوف بيتر -  4

 بيتش كاريبيانو بقرية الماسة بمول الكائنة فواصل بدون 6 و 5 و 4 رقم محالت:  بجهة

 ، لحام ورشة عن 22996 برقم 20190805 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  إبراهيم موسى إبراهيم باسم -  5

 الصناعية المنطقة - أ/14 رقم القطعة:  بجهة

 مالبس عن 23049 برقم 20190829 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين عاطف سليمان -  6

 النور حى - العاملين سكن خدمات - 37 رقم عقار 3 رقم محل:  بجهة ، وخردوات العسكرى الزى مايخص عدا جاهزة

 تبريد عن 23031 برقم 20190825 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حويت اليزيد ابو إبراهيم عاصم -  7

 سليمان سمير سليمان/  بملك - 38 رقم عمارة11 رقم شقة:  بجهة ، المنزلية االجهزة وصيانة وتكييف

 كشرى مطعم عن 22999 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السبكى على جمعه نعمة -  8

 النور حى - العاملين سكن - 1 رقم محل:  بجهة ، ومشويات وحلوانى

 المواد توريد عن 23010 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجلى فؤاد صالح أمجد -  9

 عباس الششتاوى عباس/بملك - الهضبة - عمر جمال شارع - 21 رقم عقار:  بجهة ، الغذائية

 تنجيد محل عن 23053 برقم 20190829 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد متولى زيدان أحمد -  10

 عوض صبحى نصرة/  بملك فواصل بدون 2 و 1 رقم محل:  بجهة ، مفروشات

 مقاوالت مكتب عن 22985 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد عودة بريك على -  11

 بريك فرج طاهر بملك/  المزينة:  بجهة ، البناء مواد وتوريد عمومية

 مستلزمات عن 22989 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عطوة محمد رضا -  12

 فيران وادى بقرية - االعدادية المستقبل مدرسة بجوار - خبير منطقة:  بجهة ، والعالفة واالسمدة الزراعة

 مالبس مغسلة عن 23026 برقم 20190821 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية يوسف على محمد -  13

 عبده عوض محمد بملك المشربة 1 رقم بالعقار:  بجهة ،

 عن 22997 برقم 20190806 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى الحميد عبد محمد شيماء -  14

 و الحفالت أقامة يخص ما عدا السريعه المأكوالت و الباردة و الساخنة المشروبات و األطفال العاب تجارة و تقديم)  ترفيهية ألعاب

 الطور شباب مركز:  بجهة ،(  أنواعه بكافة الفنى األنتاج

 مكتب عن 14155 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجحش محمود المغورى محمد -  15

 محمود المغورى أحمد/بملك - القديمة المنشية - 10 رقم بالعقار محل:  بجهة ، عمومية مقاوالت
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 14155 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجحش محمود المغورى محمد -  16

 سيناء جنوب 14155 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى الفتاح عبد الدسوقى إبراهيم محمود -  17

 العقبة خليج - البحر شاطئ - الترابين:  بجهة ، سياحى غير أفراد لمبيت مخيم عن 22986

 عن 22993 برقم 20190805 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود العزيز عبد ابراهيم هالل -  18

 السالم طريق - كيندى خدمات األول للدور - 4 رقم محل:  بجهة ، مطعم

 مطعم عن 4006 برقم 20190821 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفة الحليم عبد الحليم عبد هشام -  19

 4006تابع برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، وكافيتريا

 القيام عن 23003 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف دسوقى زكريا الرحيم عبد -  20

 بالل المعتز السيد/  بملك - العصلة:  بجهة ، النظافة بأعمال

 مطعم عن 4006 برقم 20190821 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفة الحليم عبد الحليم عبد هشام -  21

 نبق خليج - السترادا مول - k1 رقم الوحدة:  بجهة ، وكافيتريا

 وتوريد بيع عن 23037 برقم 20190826 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان داود كرم بيشوى -  22

 5 رقم محل:  بجهة ، والحراسة األمن مايخص عدا بمشتمالتها الحريق خطوط أنذار وأجهزة الحريق إطفاء إجهزة وصيانة وتركيب

 لسيدا أم هضبة - الموتيالت اول -

 وصيانة بيع عن 23051 برقم 20190829 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت راغب موريس أمجد -  23

 القديم التجارى السوق الحربية المخابرات بمول - 3 رقم محل:  بجهة ، األنترنت مايخص عدا المحمول

 بيع عن 23029 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكنارى حسن محمد فاروق سماح -  24

 طريق - الحمام بيت فندق بجوار - مول روزا:  بجهة ، والسياحة البحرية الوحدات يخص ما عدا العقارات وإستئجار وإيجار وشراء

 نعمه خليج - السالم

 كهربائى عن 22998 برقم 20190806 فى قيد ، 500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود عالء محمود -  25

 2019/1/23 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 19081 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، متكاملة وصيانه سيارات

 بيع عن 23032 برقم 20190825 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  أحمد محمد محمود محمد إسراء -  26

 53 رقم عقار - الجمعية ارض - النور حى:  بجهة ، والسياحة البحرية الوحدات مايخص عدا العقارات واستئجار وايجار وشراء

 3 بلوك

 كهربائى عن 22998 برقم 20190806 فى قيد ، 500.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمود عالء محمود -  27

 الحرفية المنطقة- 156 رقم عقار:  بجهة ، متكاملة وصيانه سيارات

 لمبيت مخيم عن 23043 برقم 20190827 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج حمدان سلمان فرج -  28

 رباع سالم سالمه محمد/بملك - الشيطان  رأس منطقة - نويبع طابا طريق:  بجهة ، سياحى غير األفراد

 بيع عن 22995 برقم 20190805 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا حسب خليل صديق شنودة -  29

 السلطان شارع - 12 رقم قطعه - السياحى الزهور مركز:  بجهة ، العسكرى الزى مايخص عدا والتشيرت الخليلى خان منتجات

 نعمة خليج - قابوس

 عن 23009 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعداوى محمود المرسى فراج أحمد -  30

 3 رقم محل - 173 رقم قطعة - القديم التجارى السوق:  بجهة ، الموتوسيكالت سفارى

 سوبر عن 23025 برقم 20190820 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مناعى الكريم عبد رضا -  31

 سالمه سالم هللا ضيف/  بملك - التجارى لسوقا - 2 رقم العقار:  بجهة ، ماركت
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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

 مطعم عن 23035 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوف الجواد عبد إبراهيم محمود -  32

 2019/8/25 بتاريخ محوه وتم سينا جنوب19175 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، وكافيتريا

 مطعم عن 23035 برقم 20190826 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوف الجواد عبد إبراهيم محمود -  33

 نبق - الفندقية و السياحية للمنتجعات األوسط الشرق شركة/  بملك برايد شارم بفندق محل:  بجهة ، وكافيتريا

 مكتب عن 23027 برقم 20190821 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزيز محمد محمود محمد -  34

 القديم التجارى السوق -76 رقم عقار - 5 رقم محل:  بجهة ، الليموزين و السياحة يخص ما عدا داخلية رحالت

 عن 23008 برقم 20190807 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المسيح عبد بطرس عزيز ناجى ايرين -  35

 مول 1 رقم عقار - فواصل بدون( 308 - 307) رقم المحل:  بجهة ، المطبخ وأدوات المنزلية واألدوات الغذائية المواد توريد

 كندى راس منطقة العزيزية

 ورشة عن 15019 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر إبراهيم إبراهيم عصام -  36

 أ/183 رقم قطعة - الصناعية المنطقة:  بجهة ، أخشاب نجارة

 ورشة عن 15019 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر إبراهيم إبراهيم عصام -  37

 سيناء جنوب 15019 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، أخشاب نجارة

 عن 23024 برقم 20190820 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادى عبدالحميد عبدالهادى محمد -  38

 - األمل حى - 146/147 رقم بالعمارة محل:  بجهة ، البناء مواد توريد و البناء و للتشييد مكتب

 إدارة عن 23011 برقم 20190807 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد على إبراهيم إبراهيم -  39

 السيد أم هضبة - المزاد أرض فيالت - البحر شارع - 50 رقم فيال - 4 رقم شقة:  بجهة ، افيهاتوالك المطاعم وتشغيل

 محل عن 23036 برقم 20190826 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على خضر العزيز عبد خضر -  40

 الكوبرى ناصية - الزهراء حى - 25 رقم محل:  بجهة ، جزارة

 مكتب عن 23044 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان محمود عثمان محمد -  41

 سيد/  ملك الزهراء بحى - وحده 2160 - 135 رقم عمارة - 2 رقم شقة:  بجهة ، المتفجرات أستخدام بدون المحاجر أستغالل

 مصطفى يونس

 مكتب عن 23044 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان محمود عثمان محمد -  42

 الكوثر تجارى سجل 4246 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، المتفجرات أستخدام بدون المحاجر أستغالل

 خمور بيع عن 22988 برقم 20190804 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فاخورى فخرى رزق هانى -  43

 نعمة خليج - بالشمندورة - 6 رقم المحل:  بجهة ، مغلقة

 خمور بيع عن 22988 برقم 20190804 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فاخورى فخرى رزق هانى -  44

 2011/4/4 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 3233 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، مغلقة

 صحى نادى عن 15190 برقم 20190804 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البواب محمد السيد ياسر -  45

 سيناء جنوب 15190 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، وكوافير

 صحى نادى عن 15190 برقم 20190804 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البواب محمد السيد ياسر -  46

 شارمليون فندق - نبق:  بجهة ، وكوافير

 اآلفات مكافحة عن 21780 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم كامل محمد كريم -  47

 عيد سليمان محمد/  بملك -  طابا نويبع الدولى الخط شارع بجوار مكتب:  بجهة ، والحشرات

 توريد مكتب عن 23020 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود بخيت سليمان انطون -  48

 شقة - 20 رقم عقار - وحدة 200 ال شارع - الجديدة المنشية:  بجهة ، المياة بمعالجة الخاصة والمستلزمات واالدوات الكيماويات
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مطعم عن 23033 برقم 20190825 فى قيد ، 1000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخولى أحمد محمد سعيد محمود -  49

 ابراهيم جرجس راشد نبيل/  بملك - المدينة مجلس سنتر - النور حى - 17 رقم محل:  بجهة ،

 فرعونية مالبس عن 23005 برقم 20190807 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مهدى على عرفة محمد -  50

 2 محل - 1 مول نعمة خليج:  بجهة ، العسكرى الزى مايخص عدا

 اآلفات مكافحة عن 21780 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم كامل محمد كريم -  51

 سيناء جنوب 21780 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، والحشرات

 بيع عن 23006 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبران ميخائيل حكيم حنان -  52

 3 رقم - 3 رقم محل - العاملين سكن:  بجهة ، تصوير ماكينات وصيانه

 توصيل عن 23047 برقم 20190828 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم أبو الدمرداش نصر على -  53

 3 رقم شقة 57 رقم عقار- الرياضات نادى - الهضبة:  بجهة ، الجاهزة الوجباب

 سفارى عن 23002 برقم 20190806 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هاشم عبدهللا أحمد عماد -  54

 - المشربة:  بجهة ، السياحى والنقل والليموزين السياحة مايخص عدا داخلية رحالت و بدوى عشاء وخيل وجمال موتوسيكالت

 بقطر جيد نظير بخيت/  بملك

 لوازم عن 23012 برقم 20190808 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطيب على البدرى أحمد حمدى -  55

 ربيع محمد صالح/  بملك األول الحى:  بجهة ، وأسمدة زراعية مواد

 عن 23038 برقم 20190826 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشوان أحمد مصطفى بخيت -  56

 3 رقم محل 9 رقم عقار - المنورة المدينة:  بجهة ، وطرح حريمى أكسسوارات

 أجهزة بيع عن 23039 برقم 20190826 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفيع جاسر محمد سليمان -  57

 جاسر محمد سليمان محمد/  بملك - يوليو 23 شارع- 5 رقم عقار:  بجهة ، كهربائية

 أجهزة بيع عن 23039 برقم 20190826 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رفيع جاسر محمد سليمان -  58

 2008/4/3 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 8262 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، كهربائية

 بيع عن 23041 برقم 20190827 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد رتاج ،  المجيد عبد حلمى أحمد الدين عالء -  59

 السيد ام هضبة - مول بيراميدز - فواصل بدون( G-2-A)  رقم محل:  بجهة ، المنزلى األثاث وتجارة

 مكتب عن 23042 برقم 20190827 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  إبراهيم أحمد حسين محمود -  60

 فرج حمد خضراء/بملك - الميناء شارع - 17 رقم العقار:  بجهة ، اآلفات لمكافحة

 مكتب عن 23022 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيبة هللا عبد أحمد خميس أحمد -  61

 سمير/  بملك - شارم دلتا قرية - 219 رقم مكتب:  بجهة ، السياحة مايخص عدا بدوى وعشاء وجمال موتوسيكالت سفارى رحالت

 عثمان احمد الرب جاد

 ، حلويات مطعم عن 23001 برقم 20190806 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ينكو ال دون ايرينا -  62

 الجديدة مبارك مساكن -العصلة:  بجهة

 سفارى عن 23028 برقم 20190821 فى قيد ، 2000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عادل سعيد توفيق أيمن -  63

 الكوبرى بجوار السيل مجرى:  بجهة ،.  السياحة يخص ما عدا داخلية رحالت و بدوى عشاء و خيل و جمال و موتسيكالت

 مخبز عن 23015 برقم 20190818 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمدين العال عبد عيد مصطفى -  64

 الحفيظ عبد اللطيف عبد محمد/  بملك النور حى - العاملين سكن - 3 رقم محل - 54 رقم قطعة:  بجهة ، وحلوانى أفرنجى

 وشراء بيع عن 23052 برقم 20190829 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شكرى أحمد محمد أحمد -  65

 و 13 رقم بالقطعة - 5 رقم محل:  بجهة ، والسياحة العقارى والتسويق البحرية الوحدات عدا السكنية الوحدات واستئجار وايجار

 النور حى - العاملين بسكن فواصل بدون 14



 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

 22991 برقم 20190804 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصيرفى مصطفى مصطفى أشرف سعيد -  66

 عبدهللا الدسوقى عاشور محمد/  بملك - نبق سييرا بقرية التجارى بالمول - H1  رقم محل:  بجهة ، كافيتريا عن

 عن 22992 برقم 20190804 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مصطفى ابراهيم محمد -  67

 الجمعية ارض - 4 رقم عقار - 3 رقم شقة:  بجهة ، الثقيلة المعدات غيار وقطع البناء ومواد والكهرباء والسباكة لحام مهمات توريد

 السيد أحمد وائل/  بملك -

 عن 22992 برقم 20190804 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم مصطفى ابراهيم محمد -  68

 جنوب8620 برقم مقيد كان رئيسى محل:  بجهة ، الثقيلة المعدات غيار وقطع البناء ومواد والكهرباء والسباكة لحام مهمات توريد

 2011/3/3 بتاريخ محوه وتم سيناء

 مكتب عن 22994 برقم 20190805 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد نصر المهدى السيد -  69

 محمد/  بملك - نعمة خليج - الجندى مول- 4 رقم محل:  بجهة ، 6 المجموعة من 36 والفقرة - 19 الجموعة مايخص عدا استيراد

 سابق الجواد عبد محمد رياض

 صالون عن 23000 برقم 20190806 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد البديع عبد والء -  70

 9 رقم محل - 5 رقم قطعة - الرويسات:  بجهة ، رجالى حالقة

 برقم 20190819 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العبسى رجب محمد أحمد عادل العزيز عبد -  71

 محل:  بجهة ، المنزلية األجهزة و التكييفات و التبريد و الطلمبات و الكهربائية المولدات توريد و بيع و صيانة مركز عن 23018

 الحرفية المنطقة 82 رقم قطعه 1 رقم

 نجارة عن 23023 برقم 20190820 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واصل هللا عبد محمد صالح -  72

 الحرفية المنطقة - 39 رقم القطعة:  بجهة ، االخشاب وتجارة

 شيرت تى عن 23045 برقم 20190827 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض كامل مالك إميل -  73

 - األرضى الدور - L18 التجارية الوحدة:  بجهة ، والصيد المائية والرياضات واأللعاب الغوص يخص ما عدا سباحة وأدوات

 نيق خليج - السترادا التجارى المركز

 تربية عن 22990 برقم 20190804 فى قيد ، 150000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدران أحمد بدران هشام -  74

 موسى الشيخ قرية طريق - 37 بير بجوار لوادىا:  بجهة ، االلبان وادرار المواشى وتجارة وتسمين

 ، كافيتريا عن 16234 برقم 20190818 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مسعيد عواد سمير -  75

 سعيد عواد سمير محمد بملك التجارى السوق:  بجهة

 أكسسوار عن 23019 برقم 20190820 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرس منير رفعت عماد -  76

 نعمة بخليج التجارى السوق - سنتر نعمة األول الدور - 50 رقم الوحدة:  بجهة ، حريمى

 عن 23007 برقم 20190807 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيد كمال مصطفى شهاب الدين وسام -  77

 4 رقم محل - 18 رقم العقار الهضبة:  بجهة ، انواعه بكافة الفنى االنتاج مايخص عدا تصوير استوديو

 مقاوالت عن 23030 برقم 20190822 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زميلى محمد حمد محمد -  78

 علوى األول الدور - 3 رقم مكتب - 70 رقم عقار - الرويسات:  بجهة ، عمومية

 عن 23046 برقم 20190828 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوجرى عبدهللا الحميد عبد أحمد أحمد -  79

 نعمة خليج - مول رويال - 10 رقم مكتب:  بجهة ، بدوى وعشاء وجمال موتوسيكالت سفارى مكتب

 عن 23048 برقم 20190829 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النجار منسى محمد سعيد مصطفى -  80

 الحرفية المنطقة - الرويسات:  بجهة ، سيارات سمكرة ورشة

 سكنى مخيم عن 9789 برقم 20190829 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطاهلل مينا حكيم سمير -  81

 سيناء جنوب 9789 برقم مقيد الرئيسى المحل:  بجهة ، سياحى غير



 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

 سكنى مخيم عن 9789 برقم 20190829 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطاهلل مينا حكيم سمير -  82

 التاجر/  بملك تراكواز سنتر امام - المشربة:  بجهة ، سياحى غير

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برقم 20190818 فى ،قيدت 18000.000   مالها ،رأس   وكافيتريا مطعم  ،  شركة   وشريكته زغلول سعد شريف -  1

 العلوى الدور فواصل بدون S55 و االرضى الدور S24-S25- S30-S31 المحالت:  بجهة ، وكافيتريا مطعم عن ، 23016

 ريزوت سيرا لقرية الرئيسى بالمول

 الحفالت إقامة يخص ما عدا الساحر وفقرة والتنورة اإلكروبات تقديم  ،  شركة   وشريكته السيد الدرينى الحميد عبد محمد -  2

 والتنورة اإلكروبات تقديم عن ، 23054 برقم 20190829 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  أنواعه بكافة الفنى واإلنتاج

 شهد قرية شارع - 2 رقم عمارة - 8 رقم شقة:  بجهة ، أنواعه بكافة الفنى واإلنتاج الحفالت إقامة يخص ما عدا الساحر وفقرة

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.   الجلدية المنتجات بيع  ،  شركة   الجلدية للمنتجات شركاه و الجابرى على ايمن -  3

 - القديم التجارى السوق - الصديق بكر ابو 88 ق رقم العقار:  بجهة ،.  الجلدية المنتجات بيع عن ، 23017 برقم 20190818

 23034 برقم 20190826 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   وكافيتريا مطعم  ،  شركة   وشريكه الرازق عبد أحمد -  4

 المشربة:  بجهة ، وكافيتريا مطعم عن ،

 برقم 20190808 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   وكافيتريا مطعم  ،  شركة   صالح محمد وشريف رءوف ميشيل -  5

 السيد أم هضبة - واالمير الحمد مول خلف - 2 رقم كونتر:  بجهة ، وكافيتريا مطعم عن ، 23014

   مالها ،رأس   الليموزين و السياحة يخص ما عدا داخلية رحالت تنظيم  ،  شركة   شريكه و شكرى نبيل فادى -  6

:  بجهة ، الليموزين و السياحة يخص ما عدا داخلية رحالت تنظيم عن ، 23004 برقم 20190806 فى ،قيدت 10000.000

 التجارى السوق 112 بالقطعه محل

 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس  منزلية وأدوات مفروشات   ،  شركة   وشريكيه على عبدهللا الرحيم عبد -  7

 السوق - السعودية العربية المملكة شارع - 156 رقم عقار:  بجهة ، منزلية وأدوات مفروشات عن ، 23013 برقم 20190808

 عمر على عبدهللا الرحيم عبد/  بملك - التجارى

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   15519:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  أحمد لطفى الحق عبد مصطفى   - 1

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل



 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

  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   19204:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد جيالنى محمد حميدة   - 2

 التجارة إلعتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   20891:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  السيد العزيز عبد السيد حمدى   - 3

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   15190:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البواب محمد السيد ياسر   - 4

 الفرع إللغاء القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   15190:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البواب محمد السيد ياسر   - 5

 بالمحل النشاط إلنهاء القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   12365:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصار عيد سالمه عيد وائل   - 6

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   12365:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نصار عيد سالمه عيد وائل   - 7

 التجارة إلعتزال القيد محو

  السجل شطب/محو تم   20190805 تاريخ وفى ،   10641:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مدخل صباح سالمة جمال   - 8

 التجارة إلعتزال القيد محو

 محو  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   329:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفتاح عبد جمعه صباح   - 9

 التجارة إلعتزال القيد

 محو  السجل شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   329:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الفتاح عبد جمعه صباح   - 10

 التجارة إلعتزال القيد

 شطب/محو تم   20190806 تاريخ وفى ،   11742:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسان سنوسى فاروق هللا عبد   - 11

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20190807 تاريخ وفى ،   17697:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نادرس جرجس القمص مطر مينا   - 12

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

 تم   20190807 تاريخ وفى ،   22758:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  منطاش الحميد عبد الفتاح عبد رمضان   - 13

 التجارة تزالإلع القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20190819 تاريخ وفى ،   21809:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحمن عبد محمد الشافى عبد سيد مجدى   - 14

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل شطب/محو

 شطب/محو تم   20190819 تاريخ وفى ،   11900:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود مصطفى حسين مصطفى   - 15

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

 تم   20190819 تاريخ وفى ،   19621:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود أحمد يوسف إسماعيل سمر   - 16

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل شطب/محو

 تم   20190819 تاريخ وفى ،   18976:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المصرى السالم عبد إبراهيم سعد حسن   - 17

 التجارة العتزال القيد محو  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20190820 تاريخ وفى ،   9118:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم محمد سيد عنايات   - 18

 التجارة العتزال القيد محو

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   22136:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمه سليمان رمضان عايدة   - 19

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل



 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

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   15336:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قليعى الدين نور الحميد عبد وليد   - 20

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   19175:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوف الجواد عبد إبراهيم محمود   - 21

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   22607:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  موسى حسن الرازق عبد محمد   - 22

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   19640:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد توفيق فهمى يوسف محمود   - 23

 التجارة إلعتزال القيد محو  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  21254 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  زيد أبو نعمان محمد عادل محمود -  1

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190804 ، تاريخ وفي  13700 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم سليمان سليم سليمان -  2

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190806 ، تاريخ وفي  10674 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رمضان محمد فيصل ألفت -  3

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

،  المال رأس تعديل تم  20190821 ، تاريخ وفي  20374 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف محمد الحميد عبد محمد -  4

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  13521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم احمد ياسين أحمد أميرة -  5

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  13521 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم ياسين أحمد أميرة -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190827 ، تاريخ وفي  4701 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  إسماعيل عمر ماجدة -  7

  جنيه  1000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  20915 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شنب أبو عامر حبشى إيمان -  8

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 المال رأس تعديل تم  20190828 ، تاريخ وفي  19939 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  منسى على المطلب عبد فاروق أحمد -  9

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  20492 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  دسوقى أحمد السيد العربى -  10

  جنيه  10000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  20740 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صابون إبراهيم خليل إبراهيم عطيه أحمد -  11

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  2555 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن حسين رمضان حسين -  12

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف،  المال رأس تعديل تم  20190829 ، تاريخ وفي  2555 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  تمام حسين رمضان حسين -  13

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 22991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيرفى مصطفى مصطفى أشرف سعيد -  1

 عبدهللا الدسوقى عاشور محمد/  بملك - نبق سييرا بقرية التجارى بالمول - H1  رقم محل ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 22992    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم فىمصط ابراهيم محمد -  2

  السيد أحمد وائل/  بملك - الجمعية ارض - 4 رقم عقار - 3 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 22992    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى ابراهيم محمد -  3

 2011/3/3 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب8620 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 22985    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد عودة بريك على -  4

  بريك فرج طاهر بملك/  المزينة ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 15190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب محمد السيد ياسر -  5

 سيناء جنوب 15190 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 15190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب محمد السيد ياسر -  6

 شارمليون فندق - نبق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 22988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاخورى فخرى رزق هانى -  7

  نعمة خليج - بالشمندورة - 6 رقم المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 22988    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاخورى فخرى رزق هانى -  8

 2011/4/4 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 3233 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 15190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب محمد السيد ياسر -  9

 سيناء جنوب 15190 تابع برقم والمقيد 2012/12/2 بتاريخ 2174 برقم والمودع اآلخر الرئيسى المحل قيد محو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 15190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب محمد السيد ياسر -  10

 سيناء جنوب 15190 تابع برقم وقيد 2019/8/4 بتاريخ 2698 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 15190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب محمد السيد ياسر -  11

 سيناء جنوب 15190 تابع برقم والمقيد 2013/10/31 بتاريخ 2000 برقم المودع الفرع قيد محو ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 22987    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد شبانه ابو مصطفى -  12

  أحمد العظيم عبد توفيق ايمان/  بملك سيناء جنوب محافظة - 12 شقة - ب رقم عقار الثانى الحى مبارك اسكان ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 22989    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطوة محمد رضا -  13

  فيران وادى بقرية - االعدادية المستقبل مدرسة بجوار - خبير منطقة ،:   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

 تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 22986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الفتاح عبد الدسوقى إبراهيم محمود -  14

  العقبة خليج - البحر شاطئ - الترابين ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 22859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزم أبو سالم محمود السميع عبد حسام -  15

  37 بير بجوار ،:   الـتأشير وصف، 

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 22990    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، بدران أحمد بدران هشام -  16

              موسى الشيخ قرية طريق - 37 بير بجوار الوادى ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 22993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود العزيز عبد ابراهيم هالل -  17

  السالم طريق - كيندى خدمات األول للدور - 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 22995    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حسب خليل صديق شنودة -  18

  نعمة خليج - قابوس السلطان شارع - 12 رقم قطعه - السياحى الزهور مركز ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 18695    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فرج صبحى محمد -  19

 التجارى المروة مركز - النور حى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 22994    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نصر المهدى السيد -  20

  سابق الجواد عبد محمد رياض محمد/  بملك - نعمة خليج - الجندى مول- 4 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 22996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم موسى إبراهيم باسم -  21

 الصناعية المنطقة - أ/14 رقم القطعة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190805 تاريخ وفي 4134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبح محمود محمد امل -  22

 بورسعيد تجارى سجل  برقم وقيد 2019/      /     بتاريخ         برقم أودع ببورسعيد آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 22997    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، مصطفى الحميد عبد محمد شيماء -  23

 الطور شباب مركز ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 22999    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبكى على جمعه نعمة -  24

 النور حى - العاملين سكن - 1 رقم محل ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 7765    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قلدس نادر كمال ماهر -  25

 الشروق سنتر النور حى - األرضى دور فواصل بدون 20و19و18و17 رقم محل ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 21780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم كامل محمد كريم -  26

  عيد سليمان محمد/  بملك -  طابا نويبع الدولى الخط شارع بجوار مكتب ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 21780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم كامل محمد كريم -  27

 سيناء جنوب 21780 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 23000    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد البديع عبد والء -  28

  9 رقم محل - 5 رقم قطعة - الرويسات ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 23001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ينكو ال دون ايرينا -  29

  الجديدة مبارك مساكن -العصلة ،

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 21780    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم كامل محمد كريم -  30

 سيناء جنوب 21780 تابع برقم وقيد 2019/8/6 بتاريخ 2829 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 23003    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف دسوقى زكريا الرحيم عبد -  31

  بالل المعتز السيد/  بملك - العصلة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 اريخت وفي 23002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم عبدهللا أحمد عماد -  32

  بقطر جيد نظير بخيت/  بملك - المشربة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 22998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عالء محمود -  33

 2019/1/23 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 19081 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 22998    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عالء محمود -  34

  الحرفية المنطقة- 156 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 14305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيب على كمال على محمد -  35

 سيناء جنوب 14305 تابع برقم وقيد 2019/8/7 بتاريخ 2737 برقم أودع فرع إفتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 14155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحش محمود المغورى محمد -  36

 محمود المغورى أحمد/بملك - القديمة المنشية - 10 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 14155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحش محمود المغورى محمد -  37

 سيناء جنوب 14155 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 23008    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيح عبد بطرس عزيز ناجى ايرين -  38

  كندى راس منطقة العزيزية مول 1 رقم عقار - فواصل بدون( 308 - 307) رقم المحل ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 14155    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحش محمود المغورى محمد -  39

 سيناء جنوب 14155 تابع برقم وقيد 2019/8/7 بتاريخ 2745 برقم أودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 14305    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيب على كمال على محمد -  40

  باى نعمة موفنبيك فندق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 23005    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى على عرفة محمد -  41

 2 محل - 1 مول نعمة خليج ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 23006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبران ميخائيل حكيم حنان -  42

  3 رقم - 3 رقم محل - العاملين سكن ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 23007    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد كمال مصطفى شهاب الدين وسام -  43

 4 رقم محل - 18 رقم العقار الهضبة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 23010    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجلى فؤاد صالح أمجد -  44

 عباس الششتاوى عباس/بملك - الهضبة - عمر جمال شارع - 21 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 23011    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على إبراهيم إبراهيم -  45

 السيد أم هضبة - المزاد أرض فيالت - البحر شارع - 50 رقم فيال - 4 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 13036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاى سليمان رشدى نادر -  46

  ديمالق التجارى السوق - سنتر سيتى سوق - 132 رقم المحل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190807 تاريخ وفي 23009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى محمود المرسى فراج أحمد -  47

 3 رقم محل - 173 رقم قطعة - القديم التجارى السوق ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 18642    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم حنفى على شادى -  48

 k13 التجارية الوحدة -  السترادا التجارى المركز - نبق خليج ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190808 تاريخ وفي 23012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطيب على البدرى أحمد حمدى -  49

 ربيع محمد صالح/  بملك األول الحى ،:   الـتأشير وصف



 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

،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 23015    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين العال عبد عيد مصطفى -  50

  الحفيظ عبد اللطيف عبد محمد/  بملك النور حى - العاملين سكن - 3 رقم محل - 54 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 16234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مسعيد عواد سمير -  51

  سعيد عواد سمير محمد بملك التجارى السوق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 16234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مسعيد عواد سمير -  52

 سيناء جنوب 16234 تابع برقم قيد و 2019/8/18 بتاريخ 2769 برقم أودع أخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190818 تاريخ وفي 19380    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الولى عبد محمد حسن صفوت -  53

 محمد سعيد مروة بملك 3 رقم محل 19 رقم عقار التجارى المروة حى ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 23018    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبسى رجب محمد أحمد عادل العزيز عبد -  54

  الحرفية المنطقة 82 رقم قطعه 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 23019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرس منير رفعت عماد -  55

  نعمة بخليج التجارى السوق - سنتر نعمة األول الدور - 50 رقم الوحدة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 23024    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى عبدالحميد عبدالهادى محمد -  56

 - األمل حى - 146/147 رقم بالعمارة محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 23020    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود بخيت سليمان انطون -  57

  2 شقة - 20 رقم عقار - وحدة 200 ال شارع - الجديدة المنشية ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 23025    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مناعى الكريم عبد رضا -  58

  سالمه سالم هللا ضيف/  بملك - التجارى السوق - 2 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 23021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاى رياض رءوف بيتر -  59

  بيتش كاريبيانو بقرية الماسة بمول الكائنة فواصل بدون 6 و 5 و 4 رقم محالت ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 23023    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصل هللا عبد محمد صالح -  60

  الحرفية المنطقة - 39 رقم القطعة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190820 تاريخ وفي 23022    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيبة هللا عبد أحمد خميس أحمد -  61

  عثمان احمد الرب جاد سمير/  بملك - شارم دلتا قرية - 219 رقم مكتب ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 4006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه الحليم عبد الحليم عبد هشام -  62

 سيناء جنوب تابع 4006 برقم وقيد 2019/8/21 بتاريخ 2792 يرقم أودع أخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 23027    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيز محمد محمود محمد -  63

 القديم التجارى السوق -76 رقم عقار - 5 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 17425    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عازر فؤاد ايليا ريمون -  64

 17425 تابع برقم المقيد و 2019/1/30 تاريخ فى 342 برقم المودع األخر الرئيسى للمحل التجارية السمة تعديل ،:   الـتأشير

 سيناء جنوب

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 23028    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عادل سعيد توفيق أيمن -  65

 الكوبرى بجوار السيل مجرى ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 23026    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية يوسف على محمد -  66

 عبده عوض محمد بملك المشربة 1 رقم بالعقار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 4006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة الحليم عبد الحليم عبد هشام -  67

 4006تابع برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 4006    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة الحليم عبد الحليم عبد هشام -  68

  نبق خليج - السترادا مول - k1 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 23029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكنارى حسن محمد فاروق سماح -  69

 نعمه خليج - السالم طريق - الحمام بيت فندق بجوار - مول روزا ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 23030    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زميلى محمد حمد محمد -  70

 علوى األول الدور - 3 رقم مكتب - 70 رقم عقار - الرويسات ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 23033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى أحمد محمد سعيد محمود -  71

  ابراهيم جرجس راشد نبيل/  بملك - المدينة مجلس سنتر - النور حى - 17 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 23032    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد محمد محمود محمد إسراء -  72

  3 بلوك 53 رقم عقار - الجمعية ارض - النور حى ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190825 تاريخ وفي 23031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حويت اليزيد ابو إبراهيم عاصم -  73

  سليمان سمير سليمان/  بملك - 38 رقم عمارة11 رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 23036    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على خضر العزيز عبد خضر -  74

  الكوبرى ناصية - الزهراء حى - 25 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 23040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى محمد شحات مروة -  75

 18 رقم عقار - التجارية المنطقة - العروبة شارع ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 23037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان داود كرم بيشوى -  76

 السيد أم هضبة - الموتيالت اول - 5 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 23044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان محمود عثمان محمد -  77

 الكوثر تجارى سجل 4246 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 23044    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان محمود عثمان محمد -  78

 مصطفى يونس سيد/  ملك الزهراء بحى - وحده 2160 - 135 رقم عمارة - 2 رقم شقة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 23035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف الجواد عبد إبراهيم محمود -  79

  نبق - الفندقية و السياحية للمنتجعات األوسط الشرق شركة/  بملك برايد شارم بفندق محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 23035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف الجواد عبد إبراهيم محمود -  80

  2019/8/25 بتاريخ محوه وتم سينا جنوب19175 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 23039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفيع جاسر محمد سليمان -  81

 جاسر محمد سليمان محمد/  بملك - يوليو 23 شارع- 5 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 23039    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفيع جاسر محمد سليمان -  82

 2008/4/3 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 8262 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 23042    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم أحمد حسين محمود -  83

  فرج حمد خضراء/بملك - الميناء شارع - 17 رقم العقار ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 23038    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان أحمد مصطفى بخيت -  84

 3 رقم محل 9 رقم عقار - المنورة المدينة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 15663    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، النجار هللا عبد العزيز عبد فاطمة -  85

  أكنوبر6 تجارى سجل 24330 برقم والمقيد 2016/4/20 بتاريخ 1627 برقم المودع الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 23045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض كامل مالك إميل -  86

 نيق خليج - السترادا التجارى المركز - األرضى الدور - L18 التجارية الوحدة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 16016    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى محمد عثمان محسن ميمى -  87

  72 رقم قطعة - الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 23041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد حلمى أحمد الدين عالء -  88

 السيد ام هضبة - مول بيراميدز - فواصل بدون( G-2-A)  رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 23043    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج حمدان سلمان فرج -  89

 رباع سالم سالمه محمد/بملك - الشيطان  رأس منطقة - نويبع طابا طريق ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 15019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر إبراهيم إبراهيم عصام -  90

 سيناء جنوب 15019 تابع برقم وقيد 2019/8/28 بتاريخ 2853 برقم اودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 15019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر إبراهيم إبراهيم عصام -  91

 أ/183 رقم قطعة - الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 15019    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر إبراهيم إبراهيم عصام -  92

 سيناء جنوب 15019 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 16099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى محمد الحليم عبد أحمد -  93

 التجارى السوق - 7 رقم عقار - 8 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 23047    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم أبو الدمرداش نصر على -  94

  3 رقم شقة 57 رقم عقار- الرياضات نادى - الهضبة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 23046    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوجرى عبدهللا الحميد عبد أحمد أحمد -  95

  نعمة خليج - مول رويال - 10 رقم مكتب ،:   الـتأشير وصف، 

،  العنوان تعديل تم 20190828 تاريخ وفي 19939    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى على المطلب عبد فاروق أحمد -  96

  نبق خليج - مول اسبالش - 28 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 23051    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت راغب موريس أمجد -  97

  القديم التجارى السوق الحربية المخابرات بمول - 3 رقم محل ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 23050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيشى محمد اسماعيل نصر محمد -  98

 2019/1/17 بتاريخ محوه وتم سيناء جنوب 214345 برقم مقيد كان رئيسى محل ،:   الـتأشير وصف

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 23050    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيشى محمد اسماعيل نصر محمد -  99

  المروة حى - 20 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 23052    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكرى أحمد محمد أحمد -  100

  النور حى - العاملين بسكن فواصل بدون 14 و 13 رقم بالقطعة - 5 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 23049    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين عاطف سليمان -  101

  النور حى - العاملين سكن خدمات - 37 رقم عقار 3 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 15064    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعود موسى فوزى مينا -  102

  نبق خليج - سييرا قرية - األرضى الدور - فواصل بدون 5و 4 و 3 رقم الوحدة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 23053    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى زيدان أحمد -  103

  عوض صبحى نصرة/  بملك فواصل بدون 2 و 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 9789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطاهللا مينا  حكيم سمير -  104

 سيناء جنوب 9789 تابع برقم وقيد 2019/8/29 بتاريخ 2862 برقم اودع آخر رئيسى محل إفتتاح ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 23048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار منسى محمد سعيد مصطفى -  105

  الحرفية المنطقة - الرويسات ،:   الـتأشير وصف

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 9789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطاهلل مينا حكيم سمير -  106

 سيناء جنوب 9789 برقم مقيد الرئيسى المحل ،:   الـتأشير

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 9789    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطاهلل مينا حكيم سمير -  107

  التاجر/  بملك تراكواز سنتر امام - المشربة ،:   الـتأشير

،  العنوان تعديل تم 20190829 تاريخ وفي 20704    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان ليمالح عبد محسن كريم -  108

 عساف سعد أحمد محمد بملك - كريس قرية - نعمة خليج -75 فيال 5 رقم مكتب ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190808 تاريخ وفي 18642   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم حنفى على شادى -  1

 الصلى النشاط إلى(  عامة مقاوالت)  نشاط إضافة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190822 تاريخ وفي 12784   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد صالح عياد حسين -  2

 بدون العامة الشخصيات حراسة و المعلومات جمع و التحريات عمل يخص ما عدا حراسة و أمن و عمومية مقاوالت نشاط الغاء

 األصلى النشاط من سالح

،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 19939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى على المطلب عبد فاروق أحمد -  3

 (حريمى واكسسوارات وقطنيات تيشيرت) ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 وصف،  النشاط تعديل تم20190828 تاريخ وفي 15019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر إبراهيم إبراهيم عصام -  4

 (أخشاب تجارة) ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف،  النشاط تعديل تم20190829 تاريخ وفي 20492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى أحمد السيد العربى -  5

 األصلى النشاط إلى(  سيارات غيار قطع توريد) نشاط إضافة:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 23002   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هاشم عبدهللا أحمد عماد -  1

 خاص: التأشير



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 14155   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحش محمود المغورى محمد -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 23037   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان داود كرم بيشوى -  3

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 22998   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمود عالء محمود -  4

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190808 تاريخ وفي 23012   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطيب على البدرى أحمد حمدى -  5

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 23028   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عادل سعيد توفيق أيمن -  6

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 23040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفاعى محمد شحات مروة -  7

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 23010   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجلى فؤاد صالح أمجد -  8

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 23026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية يوسف على محمد -  9

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 23041   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد حلمى أحمد الدين عالء -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 22988   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فاخورى فخرى رزق هانى -  11

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 22994   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نصر المهدى السيد -  12

 خاص: التأشير

: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 23001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ينكو ال دون ايرينا -  13

 خاص

،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 4006   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفة حليمال عبد الحليم عبد هشام -  14

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 23031   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حويت اليزيد ابو إبراهيم عاصم -  15

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 23036   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على خضر العزيز عبد خضر -  16

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 22996   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم موسى إبراهيم باسم -  17

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 23030   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زميلى محمد حمد محمد -  18

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 23038   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان أحمد مصطفى بخيت -  19

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 23049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين عاطف سليمان -  20

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 22986   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الفتاح عبد الدسوقى إبراهيم محمود -  21

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 23003   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف دسوقى زكريا الرحيم عبد -  22

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 23008   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المسيح عبد بطرس عزيز ناجى ايرين -  23

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 23025   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مناعى الكريم عبد رضا -  24

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 23044   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشوان محمود عثمان محمد -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 23000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد البديع عبد والء -  26

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 23029   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكنارى حسن محمد فاروق سماح -  27

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 23039   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رفيع جاسر محمد سليمان -  28

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 23042   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، إبراهيم أحمد حسين محمود -  29

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 23053   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد متولى زيدان أحمد -  30

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 22991   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصيرفى مصطفى مصطفى أشرف سعيد -  31

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 22992   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم مصطفى ابراهيم محمد -  32

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 23022   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيبة هللا عبد أحمد خميس أحمد -  33

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 23009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعداوى محمود المرسى فراج أحمد -  34

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 23046   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوجرى عبدهللا الحميد عبد أحمد أحمد -  35

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 23051   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت راغب موريس أمجد -  36

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 22985   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد عودة بريك على -  37

 خاص: التأشير



 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

،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 22997   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الحميد عبد محمد شيماء -  38

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 22999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السبكى على جمعه نعمة -  39

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 23027   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيز محمد محمود محمد -  40

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 15190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البواب محمد السيد ياسر -  41

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل مت20190820 تاريخ وفي 23021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشاى رياض رءوف بيتر -  42

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 23033   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخولى أحمد محمد سعيد محمود -  43

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 23047   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم أبو الدمرداش نصر على -  44

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 23015   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين العال عبد عيد مصطفى -  45

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190818 تاريخ وفي 16234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مسعيد عواد سمير -  46

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 23023   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واصل هللا عبد محمد صالح -  47

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 23045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض كامل مالك إميل -  48

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 23050   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شيشى محمد اسماعيل نصر محمد -  49

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 23052   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شكرى أحمد محمد أحمد -  50

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 22987   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد شبانه ابو مصطفى -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 22989   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عطوة محمد رضا -  52

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 22993   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود العزيز عبد ابراهيم هالل -  53

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190805 تاريخ وفي 22995   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حسب خليل صديق شنودة -  54

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 23024   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالهادى عبدالحميد عبدالهادى محمد -  55

 خاص: التأشير وصف،  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 23043   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج حمدان سلمان فرج -  56

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 22990   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدران أحمد بدران مهشا -  57

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 14305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيب على كمال على محمد -  58

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 23005   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهدى على عرفة محمد -  59

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 23020   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود بخيت سليمان انطون -  60

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190828 تاريخ وفي 15019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر إبراهيم إبراهيم عصام -  61

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 23006   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبران ميخائيل حكيم حنان -  62

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 23007   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيد كمال مصطفى شهاب الدين وسام -  63

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 23018   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العبسى رجب محمد أحمد عادل العزيز عبد -  64

 خاص: التأشير وصف،  الشركة

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190820 تاريخ وفي 23019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرس منير رفعت عماد -  65

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 23048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار منسى محمد سعيد مصطفى -  66

 خاص: التأشير وصف

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190829 تاريخ وفي 9789   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطاهلل مينا حكيم سمير -  67

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 21780   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم كامل محمد كريم -  68

 خاص: التأشير

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190807 تاريخ وفي 23011   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد على إبراهيم إبراهيم -  69

 خاص: التأشير

،  الشركة نوع تعديل تم20190825 تاريخ وفي 23032   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أحمد محمد محمود محمد إسراء -  70

 خاص: التأشير وصف

،  الشركة نوع تعديل تم20190826 تاريخ وفي 23035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف الجواد عبد إبراهيم محمود -  71

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   أنتيكا: الى 13036 برقم المقيدة الشركة اسم عديلبت التأشير تم20190807:  تاريخ فى  ،  -  1

   التجارية السمة الغاء: الى 3046 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190820:  تاريخ فى  ،  -  2

   نيو المحبة: الى 17425 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190821:  تاريخ فى  ،  -  3

   األخشاب لتجارة المصرية: الى 15019 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190828:  تاريخ فى  ،  -  4

   ONE TWO WATCH ووتش تو وان: الى 19939 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190828:  تاريخ فى  ،  -  5

   بازار الزمزم: الى 16099 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190828:  تاريخ فى  ،  -  6

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 21944   برقم    20190806:  تاريخ ،   إلياس فهمى مجدى ماريان -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   18224:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و ماهر محمود ماهر   - 1

 الشركة لفسخ القيد محو  السجل

 شطب/محو تم   20190804 تاريخ وفى ،   18224:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و ماهر محمود ماهر   - 2

 الشيخ شرم مأمورية شركلت 2019 لسنة 31 برقم ملخصه ومسجل 2019/6/2 مؤرخ فسخ عقد بموجب الشركة فسخ  السجل

  السجل شطب/محو تم   20190825 تاريخ وفى ،   12488:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه محمد حسن السيد   - 3

 بفسخ يقضى سيناء جنوب شركات 2019 لسنة47 برقم ملخصه ومسجل 2015/5/1 فى مؤرخ فسخ عقد بموجب الشركة فسخ

 الشركة

 تم  السجل شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   21282:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و كامل عمرو   - 4

 طورسيناء توثيق 2019 لسنة أ/2826 برقم توقيعاته على ومصدق 2019/6/1 فى مؤرخ فسخ عقد بموجب الشركة فسخ

 تم  السجل شطب/محو تم   20190829 تاريخ وفى ،   21282:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكه و كامل عمرو   - 5

 الشركة لفسخ القيد محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس ديلتع تم 20190804،   تاريخ وفي 21842، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و إبراهيم هاشم محمد شركة -  1

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

،  المال رأس تعديل تم 20190804،   تاريخ وفي 21842، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته عالم فؤاد فتحى -  2

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

 رأس تعديل تم 20190808،   تاريخ وفي 8630، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه شرف على العظيم عبد أحمد -  3

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

   تاريخ وفي 8630، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاه و شرف على العظيم عبد عادل/  ليصبح الشركة أسم تعديل -  4

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190808،

 المال رأس تعديل تم 20190808،   تاريخ وفي 20737، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكيه و على سعد سمير أحمد -  5

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف، 

   تاريخ وفي 20737، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شركائه و على سعد سمير أحمد شركة ليصبح الشركة أسم تعديل -  6

  جنيه  20000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190808،

 تم 20190818،   تاريخ وفي 21778، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكيها و السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  7

  جنيه  3000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20190818،   تاريخ وفي 21778، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكيها و السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  8

  جنيه  3000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

 وفي 22748، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و السرساوى محمد كامل محمد عمرو:  ليصبح الشركة أسم تعديل -  9

  جنيه  10000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190819،   تاريخ

 المال رأس تعديل تم 20190819،   تاريخ وفي 22748، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه فياض إبراهيم جهاد -  10

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

 وصف،  المال رأس تعديل تم 20190825،   تاريخ وفي 22000، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة شريكيه و زكى عماد -  11

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   تاريخ وفي 19570، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه الخالق عبد عالء/  ليصبح الشركة أسم تعديل -  12

  جنيه  50000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم 20190826،

،  المال رأس تعديل تم 20190826،   تاريخ وفي 19570، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شريكه و نبيل مصطفى -  13

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، العالف أديب رزان شريكته و خليل فهمى أحمد ناصر محمد/  ليصبح الشركة أسم تعديل -  1

 نعمه خليج - فيو نعمه قرية 13 رقم فيال 11 رقم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 15657

 شركة ، الحضرى محمد العزيز عبد محمد و نصر سليم السيد أحمد شريكيه و الرازق عبد الحق عبد الرازق عبد حموده على -  2

 قرية 13 رقم فيال 11 رقم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 15657    برقم قيدها سبق  ، تضامن

 نعمه خليج - فيو نعمه

 ، الحضرى محمد العزيز عبد محمد شريكه و الرازق عبد الحق عبد الرازق عبد حموده على شركة ليصبح الشركة أسم تعدل -  3

 رقم فيال 11 رقم ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 15657    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة

 نعمه خليج - فيو نعمه قرية 13

 العنوان تعديل تم 20190826 تاريخ وفي 22604    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكته و غازى محمد محمد عماد -  4

 سيناء جنوب 22604 تابع برقم قيد و 2019/8/26 بتاريخ 2824 برقم أودع الشيخ بشرم فرع أفتتاح ،:   الـتأشير وصف، 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190818 تاريخ وفي 21778   برقم قيدها سبق ، شريكيها و السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف

،   القانونى الكيان تعديل تم20190818 تاريخ وفي 21778   برقم قيدها سبق ، شريكيها و عبدالسالم محمود إسماعيل حنان -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190818 تاريخ وفي 21778   برقم قيدها سبق ، يوجد ال -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف،   القانونى الكيان تعديل تم20190818 تاريخ وفي 21778   برقم قيدها سبق ، يوجد ال -  4

،   القانونى الكيان تعديل تم20190818 تاريخ وفي 21778   برقم قيدها سبق ، شريكيها و عبدالسالم محمود إسماعيل حنان -  5

 بسيطة توصية: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عالم فؤاد فتحى: الى 21842 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190804:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكته

 الشركة أسم تعديل: الى 8630 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190808:  تاريخ فى  ،  -  2

 شركاه و شرف على العظيم عبد عادل/  ليصبح

 الشركة أسم تعديل: الى 20737 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190808:  تاريخ فى  ،  -  3

 شركائه و على سعد سمير أحمد شركة ليصبح

 الشركة أسم تعديل: الى 22748 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190819:  تاريخ فى  ،  -  4

 شريكه و السرساوى محمد كامل محمد عمرو:  ليصبح

 وشركاه الواحدى: الى 12702 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190825:  تاريخ فى  ،  -  5

 الشركة أسم تعديل: الى 19570 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190826:  تاريخ فى  ،  -  6

 ريكهوش الخالق عبد عالء/  ليصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن إبراهيم هاشم محمد -  1

21842 

   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن إبراهيم هاشم محمد -  2

21842 

 21842   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسين عالم فؤاد فتحى -  3

 21842   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسين عالم فؤاد فتحى -  4

 متضامن شريك إلى موصى شريك من صفته تعدلت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن إبراهيم هاشم محمد -  5

 أمام والتعامل عنها والتوقيع الشركة إدارة فى الحق وله منفردا حسين عالم فؤاد فتحى/للسيد ليصبح والتوقيع اإلدارة حق وتعديل

   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة غرض لتحقبق السلطات كافة وله واالقتراض اباتالحس وفتح منها والسحب البنوك

21842 

 متضامن شريك إلى موصى شريك من صفته تعدلت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسن إبراهيم هاشم محمد -  6

 أمام والتعامل عنها والتوقيع الشركة إدارة فى الحق وله منفردا حسين عالم فؤاد فتحى/للسيد ليصبح والتوقيع اإلدارة حق وتعديل

   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة غرض لتحقبق السلطات كافة وله واالقتراض الحسابات وفتح منها والسحب البنوك

21842 

 وتعديل متضامن شريك إلى موصى شريك من صفته تعدلت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسين عالم فؤاد فتحى -  7

 البنوك أمام والتعامل عنها والتوقيع الشركة إدارة فى الحق وله منفردا حسين عالم فؤاد فتحى/للسيد ليصبح والتوقيع اإلدارة حق

 21842   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة غرض لتحقبق السلطات كافة وله واالقتراض الحسابات وفتح منها والسحب

 وتعديل متضامن شريك إلى موصى شريك من صفته تعدلت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حسين عالم فؤاد فتحى -  8

 البنوك أمام والتعامل عنها والتوقيع الشركة إدارة فى الحق وله منفردا حسين عالم فؤاد فتحى/للسيد ليصبح والتوقيع اإلدارة حق

 21842   برقم    20190804:  تاريخ ، الشركة غرض لتحقبق السلطات كافة وله واالقتراض الحسابات وفتح منها والسحب

 ليصبح الشركة عن التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد على -  9

 له و أغراضها يحقق بما الشركة إلدارة الالزمة السلطات و الصالحيات كافة له و شرف على العظيم عبد عادل/  المتضامن للشريك

 للشركة حسابات فتح و أقتراض و  شيكات صرف و سحب و إيداع من البنوك و حكومية الغير و الحكومية الجهات مع التعامل حق

:  تاريخ ، 0 عينية و مادية مقومات و سيارات و أصول من للشركة ملك ماهو كل شراء و بيع حق له و الشركة لممتلكات رهن و

 8630   برقم    20190808

 ليصبح الشركة عن التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد على -  10

 له و أغراضها يحقق بما الشركة إلدارة الالزمة السلطات و الصالحيات كافة له و شرف على العظيم عبد عادل/  المتضامن للشريك

 للشركة حسابات فتح و أقتراض و  شيكات صرف و سحب و إيداع من البنوك و حكومية الغير و الحكومية الجهات مع التعامل حق

:  تاريخ ، 0 عينية و مادية مقومات و سيارات و أصول من للشركة ملك ماهو كل شراء و بيع حق له و الشركة لممتلكات رهن و

 8630   برقم    20190808

 ليصبح الشركة عن التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد عادل -  11

 له و أغراضها يحقق بما الشركة إلدارة الالزمة السلطات و الصالحيات كافة له و شرف على العظيم عبد عادل/  المتضامن للشريك

 للشركة حسابات فتح و أقتراض و  شيكات صرف و سحب و إيداع من البنوك و حكومية الغير و الحكومية الجهات مع التعامل حق

:  تاريخ ، 0 عينية و مادية مقومات و سيارات و أصول من للشركة ملك ماهو كل شراء و بيع حق له و الشركة لممتلكات رهن و

 8630   برقم    20190808

 ليصبح الشركة عن التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد عادل -  12

 له و أغراضها يحقق بما الشركة إلدارة الالزمة السلطات و الصالحيات كافة له و شرف على العظيم عبد عادل/  المتضامن للشريك

 للشركة حسابات فتح و أقتراض و  شيكات صرف و سحب و إيداع من البنوك و حكومية الغير و الحكومية الجهات مع التعامل حق

:  تاريخ ، 0 عينية و مادية مقومات و سيارات و أصول من للشركة ملك ماهو كل شراء و بيع حق له و الشركة لممتلكات رهن و

 8630   برقم    20190808



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ليصبح الشركة عن التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد أحمد -  13

 له و أغراضها يحقق بما الشركة إلدارة الالزمة السلطات و الصالحيات كافة له و شرف على العظيم عبد عادل/  المتضامن للشريك

 للشركة حسابات فتح و أقتراض و  شيكات صرف و سحب و إيداع من البنوك و حكومية الغير و الحكومية الجهات مع التعامل حق

:  تاريخ ، 0 عينية و مادية مقومات و سيارات و أصول من للشركة ملك ماهو كل شراء و بيع حق له و الشركة لممتلكات رهن و

 8630   برقم    20190808

 ليصبح الشركة عن التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد أحمد -  14

 له و أغراضها يحقق بما الشركة إلدارة الالزمة السلطات و الصالحيات كافة له و شرف على العظيم عبد عادل/  المتضامن للشريك

 للشركة حسابات فتح و أقتراض و  شيكات صرف و سحب و إيداع من البنوك و حكومية الغير و الحكومية الجهات مع التعامل حق

:  تاريخ ، 0 عينية و مادية مقومات و سيارات و أصول من للشركة ملك ماهو كل شراء و بيع حق له و الشركة لممتلكات رهن و

 8630   برقم    20190808

   برقم    20190808:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد على -  15

8630 

   برقم    20190808:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد على -  16

8630 

   برقم    20190808:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد عادل -  17

8630 

   برقم    20190808:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد عادل -  18

8630 

   برقم    20190808:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد أحمد -  19

8630 

   برقم    20190808:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد أحمد -  20

8630 

 عبد منال الوريثة تخارج و للوفاة الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد على -  21

 تعديل مع متضامنون كشركاء شرف على العظيم عبد على أحمد و محمد هم و ورثتهم بعض دخول و للوفاة العبيسى طه الحميد

 و لها بما تخالصت و بالشركة الدخول رغبتها لعدم شرف على العظيم عبد على مها الوريثة تخارج و موصين لشركاء صفاتهم

 8630   برقم    20190808:  تاريخ ، 0 الشركة قبل ماعليها

 عبد منال الوريثة تخارج و للوفاة الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد على -  22

 تعديل مع متضامنون كشركاء شرف على العظيم عبد على أحمد و محمد هم و ورثتهم بعض دخول و للوفاة العبيسى طه الحميد

 و لها بما تخالصت و بالشركة الدخول رغبتها لعدم شرف على العظيم عبد على مها الوريثة تخارج و موصين لشركاء صفاتهم

 8630   برقم    20190808:  تاريخ ، 0 الشركة قبل ماعليها

 عبد منال الوريثة تخارج و للوفاة الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد عادل -  23

 تعديل مع متضامنون كشركاء شرف على العظيم عبد على أحمد و محمد هم و ورثتهم بعض دخول و للوفاة العبيسى طه الحميد

 و لها بما تخالصت و بالشركة الدخول رغبتها لعدم شرف على العظيم عبد على مها الوريثة تخارج و موصين لشركاء صفاتهم

 8630   برقم    20190808:  تاريخ ، 0 الشركة قبل ماعليها

 عبد منال الوريثة تخارج و للوفاة الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد عادل -  24

 تعديل مع متضامنون كشركاء شرف على العظيم عبد على أحمد و محمد هم و ورثتهم بعض دخول و للوفاة العبيسى طه الحميد

 و لها بما تخالصت و بالشركة الدخول رغبتها لعدم شرف على العظيم عبد على مها الوريثة تخارج و موصين لشركاء صفاتهم

 8630   برقم    20190808:  تاريخ ، 0 الشركة قبل ماعليها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عبد منال الوريثة تخارج و للوفاة الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد أحمد -  25

 تعديل مع متضامنون كشركاء شرف على العظيم عبد على أحمد و محمد هم و ورثتهم بعض دخول و للوفاة العبيسى طه الحميد

 و لها بما تخالصت و بالشركة الدخول رغبتها لعدم شرف على العظيم عبد على مها الوريثة تخارج و موصين لشركاء صفاتهم

 8630   برقم    20190808:  تاريخ ، 0 الشركة قبل ماعليها

 عبد منال الوريثة تخارج و للوفاة الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  شرف على العظيم عبد أحمد -  26

 تعديل مع متضامنون كشركاء شرف على العظيم عبد على أحمد و محمد هم و ورثتهم بعض دخول و للوفاة العبيسى طه الحميد

 و لها بما تخالصت و بالشركة الدخول رغبتها لعدم شرف على العظيم عبد على مها الوريثة تخارج و موصين لشركاء صفاتهم

 8630   برقم    20190808:  تاريخ ، 0 الشركة قبل ماعليها

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على سعد سمير أحمد -  27

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على سعد سمير أحمد -  28

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  على محمود أحمد محمد -  29

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  على محمود أحمد محمد -  30

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ضاهر محمد محمود محمد -  31

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ،   متضامن وشريك مدير  تضامن ةشرك  ضاهر محمد محمود محمد -  32

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ،   متضامن شريك  تضامن شركة  ضاهر محمد محمود خالد -  33

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ،   متضامن شريك  تضامن شركة  ضاهر محمد محمود خالد -  34

    20190808:  تاريخ ، متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على سعد سمير أحمد -  35

 20737   برقم

    20190808:  تاريخ ، متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على سعد سمير أحمد -  36

 20737   برقم

    20190808:  تاريخ ، متضامن شريك بالشركة دخوله  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  على محمود أحمد محمد -  37

 20737   برقم

    20190808:  تاريخ ، متضامن شريك بالشركة دخوله  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  على محمود أحمد محمد -  38

 20737   برقم

    20190808:  تاريخ ، متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ضاهر محمد محمود محمد -  39

 20737   برقم

    20190808:  تاريخ ، متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ضاهر محمد محمود محمد -  40

 20737   برقم

   برقم    20190808:  تاريخ ، متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن شريك  تضامن شركة  ضاهر محمد محمود خالد -  41

20737 

   برقم    20190808:  تاريخ ، متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن شريك  تضامن شركة  ضاهر محمد محمود خالد -  42

20737 

 و اإلدارة حق تعديل و مدير و متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على سعد سمير أحمد -  43

 ضاهر محمد محمود محمد//  السيد و على سعد سمير أحمد/  السيد المتضامنين للشريكين الرهن و البيع و التشغيل و التوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 على التوقيع و البنوك مع التعامل و األقتراض و الرهن و البيع فى التصرف أعمال فى الحق لهما اللذان هما و منفردين أو مجتمعين

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ، 0 السلطات و الصالحيات كافة و الشيكات

 و اإلدارة حق تعديل و مدير و متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على سعد سمير أحمد -  44

 ضاهر محمد محمود محمد//  السيد و على سعد سمير أحمد/  السيد المتضامنين للشريكين الرهن و البيع و التشغيل و التوقيع

 على التوقيع و البنوك مع التعامل و األقتراض و الرهن و البيع فى التصرف أعمال فى الحق لهما اللذان هما و منفردين أو مجتمعين

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ، 0 السلطات و الصالحيات كافة و الشيكات

 حق تعديل و مدير و متضامن شريك بالشركة دخوله  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  على ودمحم أحمد محمد -  45

 محمد محمود محمد//  السيد و على سعد سمير أحمد/  السيد المتضامنين للشريكين الرهن و البيع و التشغيل و التوقيع و اإلدارة

 و البنوك مع التعامل و األقتراض و الرهن و البيع فى التصرف أعمال فى الحق لهما اللذان هما و منفردين أو مجتمعين ضاهر

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ، 0 السلطات و الصالحيات كافة و الشيكات على التوقيع

 حق تعديل و مدير و متضامن شريك بالشركة دخوله  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  على محمود أحمد محمد -  46

 محمد محمود محمد//  السيد و على سعد سمير أحمد/  السيد المتضامنين للشريكين الرهن و البيع و التشغيل و التوقيع و اإلدارة

 و البنوك مع التعامل و األقتراض و الرهن و البيع فى التصرف أعمال فى الحق لهما اللذان هما و منفردين أو مجتمعين ضاهر

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ، 0 السلطات و الصالحيات كافة و الشيكات على التوقيع

 حق تعديل و مدير و متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ضاهر محمد محمود محمد -  47

 محمد محمود محمد//  السيد و على سعد سمير أحمد/  السيد المتضامنين للشريكين الرهن و البيع و التشغيل و التوقيع و اإلدارة

 و البنوك مع التعامل و األقتراض و الرهن و البيع فى التصرف أعمال فى الحق لهما اللذان هما و منفردين أو مجتمعين ضاهر

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ، 0 السلطات و الصالحيات كافة و الشيكات على التوقيع

 حق تعديل و مدير و متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ضاهر محمد محمود محمد -  48

 محمد محمود محمد//  السيد و على سعد سمير أحمد/  السيد المتضامنين للشريكين الرهن و البيع و التشغيل و التوقيع و اإلدارة

 و البنوك مع التعامل و األقتراض و الرهن و البيع فى التصرف أعمال فى الحق لهما اللذان هما و منفردين أو مجتمعين ضاهر

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ، 0 السلطات و الصالحيات كافة و الشيكات على التوقيع

 و اإلدارة حق تعديل و مدير و متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن شريك  تضامن شركة  ضاهر محمد محمود خالد -  49

 ضاهر محمد محمود محمد//  السيد و على سعد سمير أحمد/  السيد المتضامنين للشريكين الرهن و البيع و التشغيل و التوقيع

 على التوقيع و البنوك مع التعامل و األقتراض و الرهن و البيع فى التصرف أعمال فى الحق لهما اللذان هما و منفردين أو مجتمعين

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ، 0 السلطات و الصالحيات كافة و الشيكات

 و اإلدارة حق تعديل و مدير و متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن شريك  تضامن شركة  ضاهر محمد محمود خالد -  50

 ضاهر محمد محمود محمد//  السيد و على سعد سمير أحمد/  السيد المتضامنين للشريكين الرهن و البيع و التشغيل و التوقيع

 على التوقيع و البنوك مع التعامل و األقتراض و الرهن و البيع فى التصرف أعمال فى الحق لهما اللذان هما و منفردين أو مجتمعين

 20737   برقم    20190808:  تاريخ ، 0 السلطات و الصالحيات كافة و الشيكات

:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  امنمتض وشريك مدير  تضامن شركة  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  51

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  52

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  متضامن شريك  تضامن شركة  الشافى عبد العزيز عبد حمدى كمال محمد -  53

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشافى عبد العزيز عبد حمدى كمال محمد -  54

 21778   برقم    20190818



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190818:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  متضامن شريك  تضامن شركة  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  55

 21778   برقم

    20190818:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  متضامن شريك  بسيطة توصية  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  56

 21778   برقم

:  تاريخ ، موصى لشريك صفته تعدلت  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  57

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، موصى لشريك صفته تعدلت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  58

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، موصى لشريك صفته تعدلت  امنمتض شريك  تضامن شركة  الشافى عبد العزيز عبد حمدى كمال محمد -  59

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، موصى لشريك صفته تعدلت  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشافى عبد العزيز عبد حمدى كمال محمد -  60

 21778   برقم    20190818

    20190818:  تاريخ ، موصى لشريك صفته تعدلت  متضامن شريك  تضامن شركة  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  61

 21778   برقم

    20190818:  تاريخ ، موصى لشريك صفته تعدلت  متضامن شريك  بسيطة توصية  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  62

 21778   برقم

 لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  63

   برقم    20190818:  تاريخ ، الفروع و العام للمركز منفردة البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان/  المتضامن للشريك

21778 

 لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  64

   برقم    20190818:  تاريخ ، الفروع و العام للمركز منفردة البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان/  المتضامن للشريك

21778 

 للشريك لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  الشافى عبد العزيز عبد حمدى كمال محمد -  65

 21778   برقم    20190818:  تاريخ ، الفروع و العام للمركز منفردة البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان/  المتضامن

 للشريك لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  الشافى عبد العزيز عبد حمدى كمال محمد -  66

 21778   برقم    20190818:  تاريخ ، الفروع و العام للمركز منفردة البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان/  المتضامن

/  المتضامن للشريك لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن شريك  تضامن شركة  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  67

 21778   برقم    20190818:  تاريخ ، الفروع و العام للمركز منفردة البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان

/  المتضامن للشريك لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  68

 21778   برقم    20190818:  تاريخ ، الفروع و العام للمركز منفردة البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان

    20190818:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  69

 21778   برقم

    20190818:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  70

 21778   برقم

    20190818:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  بسيطة توصية  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  71

 21778   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20190818:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  بسيطة توصية  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  72

 21778   برقم

:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  73

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  74

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  بسيطة توصية  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  75

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  بسيطة توصية  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  76

 21778   برقم    20190818

   برقم    20190818:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  77

21778 

   برقم    20190818:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  78

21778 

   برقم    20190818:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  بسيطة توصية  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  79

21778 

   برقم    20190818:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  بسيطة توصية  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  80

21778 

:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  81

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  82

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  بسيطة ةتوصي  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  83

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  بسيطة توصية  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  84

 21778   برقم    20190818

    20190818:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  85

 21778   برقم

    20190818:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  86

 21778   برقم

    20190818:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  بسيطة توصية  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  87

 21778   برقم

    20190818:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  بسيطة توصية  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  88

 21778   برقم

:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  89

 21778   برقم    20190818



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  90

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  يطةبس توصية  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  91

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، منفردة التوقيع و اإلدارة حق لها  فرع مدير  بسيطة توصية  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  92

 21778   برقم    20190818

   برقم    20190818:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  93

21778 

   برقم    20190818:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  94

21778 

   برقم    20190818:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  بسيطة توصية  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  95

21778 

   برقم    20190818:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  بسيطة توصية  البخشوان محمود إسماعيل هدى -  96

21778 

:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  97

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  تضامن شركة  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  98

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  بسيطة توصية  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  99

 21778   برقم    20190818

:  تاريخ ، موصى لشريك صفتها تعدلت  فرع مدير  بسيطة توصية  البخشوان السالم عبد محمود إسماعيل حنان -  100

 21778   برقم    20190818

   برقم    20190819:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  عابدين فياض إبراهيم جهاد -  101

22748 

   برقم    20190819:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  عابدين فياض إبراهيم جهاد -  102

22748 

    20190819:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  السرساوى محمد كامل محمد عمرو -  103

 22748   برقم

    20190819:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  السرساوى محمد كامل محمد عمرو -  104

 22748   برقم

 و متضامن لشريك موصى شريك من صفته تعدلت  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  عابدين فياض إبراهيم جهاد -  105

:  تاريخ ، 0 منفردا السرساوى محمد كامل محمد عمرو/  المتضامن للشريك موكلة لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل و مدير

 22748   برقم    20190819

 و متضامن لشريك موصى شريك من صفته تعدلت  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  عابدين فياض إبراهيم جهاد -  106

:  تاريخ ، 0 منفردا السرساوى محمد كامل محمد عمرو/  المتضامن للشريك موكلة لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل و مدير

 22748   برقم    20190819



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 لشريك موصى شريك من صفته تعدلت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  السرساوى محمد كامل محمد عمرو -  107

 ، 0 منفردا السرساوى محمد كامل محمد عمرو/  المتضامن للشريك موكلة لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل و مدير و متضامن

 22748   برقم    20190819:  تاريخ

 لشريك موصى شريك من صفته تعدلت  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  السرساوى محمد كامل محمد عمرو -  108

 ، 0 منفردا السرساوى محمد كامل محمد عمرو/  المتضامن للشريك موكلة لتصبح التوقيع و اإلدارة حق تعديل و مدير و متضامن

 22748   برقم    20190819:  تاريخ

    20190825:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جمعه محمد المولى عبد محمد أحمد -  109

 22000   برقم

    20190825:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متخارج متضامن شريك  منتضا شركة  السيد جاد شحاتة محمود محمد -  110

 22000   برقم

   برقم    20190825:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد زكى مصطفى عماد -  111

22000 

    20190825:  تاريخ ، الشركة من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  سالمة أحمد الحافظ محمدعبد احمد -  112

 22000   برقم

 ، مدير و متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جمعه محمد المولى عبد محمد أحمد -  113

 22000   برقم    20190825:  تاريخ

:  تاريخ ، مدير و متضامن شريك بالشركة دخوله  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  السيد جاد شحاتة محمود محمد -  114

 22000   برقم    20190825

:  تاريخ ، مدير و متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد زكى مصطفى عماد -  115

 22000   برقم    20190825

 ، مدير و متضامن شريك بالشركة دخوله  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  سالمة أحمد الحافظ محمدعبد احمد -  116

 22000   برقم    20190825:  تاريخ

 للشركاء لتصبح التوقيع و اإلدارة  تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جمعه محمد المولى عبد محمد أحمد -  117

 و األقتراض فى و األعتمادات فتح و إدارة و السحب و اإليداع و البنوك حسابات جميع فتح فى الحق ولهم منفردين أو مجتمعين

 يشاءون من توكيل فى الحق لهم و بذلك المتعلقة المستندات و األقرارات على التوقيع و لألئتمان الالزمة األجراءات كافة و الرهن

 و الشركة بعنوان منهم تصدر التى األعمال تكون أن بشرط الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة لهم و ذكر ما بعض او كل فى

 22000   برقم    20190825:  تاريخ ، 0 أغراضها ضمن

 للشركاء لتصبح التوقيع و اإلدارة  تعديل  متخارج متضامن شريك  تضامن شركة  السيد جاد شحاتة محمود محمد -  118

 و األقتراض فى و األعتمادات فتح و إدارة و السحب و اإليداع و البنوك حسابات جميع فتح فى الحق ولهم منفردين أو مجتمعين

 يشاءون من توكيل فى الحق لهم و بذلك المتعلقة المستندات و األقرارات على التوقيع و لألئتمان الالزمة األجراءات كافة و الرهن

 و الشركة بعنوان منهم تصدر التى األعمال تكون أن بشرط الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة لهم و ذكر ما بعض او كل فى

 22000   برقم    20190825:  تاريخ ، 0 أغراضها ضمن

 أو مجتمعين للشركاء لتصبح التوقيع و اإلدارة  تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيد زكى مصطفى عماد -  119

 كافة و الرهن و األقتراض فى و األعتمادات فتح و إدارة و السحب و اإليداع و البنوك حسابات جميع فتح فى الحق ولهم منفردين

 بعض او كل فى يشاءون من توكيل فى الحق لهم و بذلك المتعلقة المستندات و األقرارات على التوقيع و لألئتمان الالزمة األجراءات

 ، 0 أغراضها ضمن و الشركة بعنوان منهم تصدر التى األعمال تكون أن بشرط الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة لهم و ذكر ما

 22000   برقم    20190825:  تاريخ

 للشركاء لتصبح التوقيع و اإلدارة  تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  سالمة أحمد الحافظ محمدعبد احمد -  120

 و األقتراض فى و األعتمادات فتح و إدارة و السحب و اإليداع و البنوك حسابات جميع فتح فى الحق ولهم منفردين أو مجتمعين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 يشاءون من توكيل فى الحق لهم و بذلك المتعلقة المستندات و األقرارات على التوقيع و لألئتمان الالزمة األجراءات كافة و الرهن

 و الشركة بعنوان منهم تصدر التى األعمال تكون أن بشرط الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة لهم و ذكر ما بعض او كل فى

 22000   برقم    20190825:  تاريخ ، 0 أغراضها ضمن
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 لألطراف موكلة:  التوقيع وحق اإلدارة تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عمر محمد ابراهيم محمد خالد -  124

 ـ المشارطات و المعامالت و العقود جميع إبرام فى و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل فى منفردين أو مجتمعين الثالثة

 0 منفردا متولى ياسين عيد منصور/  السيد األول الطرف حق فمن األقتراض و اإليداع و السحب و البنوك أمام التوقيع حالة فى أما

 21882   برقم    20190825:  تاريخ ،

 الثالثة لألطراف موكلة:  التوقيع وحق اإلدارة تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  متولى ياسين عيد منصور -  125

 أما ـ المشارطات و المعامالت و العقود جميع إبرام فى و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل فى منفردين أو مجتمعين

 ، 0 منفردا متولى ياسين عيد منصور/  السيد األول الطرف حق فمن األقتراض و اإليداع و السحب و البنوك أمام التوقيع حالة فى
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 موكلة:  التوقيع وحق اإلدارة تعديل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  الرازق عبد الفتاح عبد الرازق عبد محمد -  126

 و المعامالت و العقود جميع إبرام فى و الحكومية غير و الحكومية الجهات مع التعامل فى منفردين أو مجتمعين الثالثة لألطراف

 ياسين عيد منصور/  السيد األول الطرف حق فمن األقتراض و اإليداع و السحب و البنوك أمام التوقيع حالة فى أما ـ المشارطات
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 و ومدير متضامن شريك بالشركة دخوله  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  أحمد مصطفى نبيل محمد مصطفى -  127

 لتحقيق منه تصدر التى العمال تكون أن على منفردا الزير حسنين الخالق عبد عالء/للسيد موكلة لتصبح التوقيع وحق اإلدارة  تعديل

 على الحصول أو بيع أو رهن من قانونية تصرفات وأية المالية المعامالت بشأن وكذلك وبعنوانها أغراضها وضمن الشركة غرض
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 على الحصول أو بيع أو رهن من قانونية تصرفات وأية المالية المعامالت بشأن وكذلك وبعنوانها أغراضها وضمن الشركة غرض
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 قروض على الحصول أو بيع أو رهن من قانونية تصرفات وأية المالية المعامالت بشأن وكذلك وبعنوانها أغراضها وضمن الشركة
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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