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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رعاية حضانة عن 17832 برقم 20191016 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصاوى على فاروق فهيمه -  1

 محمد على فاطمه/ ملك العاص بن عمر شارع 25 عقار 4 الكيلو:  بجهة ، خاصة اطفال

 الخردوات تجاره عن 17844 برقم 20191027 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن عاطف محمد -  2

 احمد ابراهيم هللا فتح منصوروشريكه خليل جمعه/ ملك ربيع ابو بجوار االسكندريه شارع:  بجهة ، الجاهزه والمالبس

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  بتروليه وخدمات وتوريداتها العموميه للمقاوالت عبدهللا ايمن) -  3

 المواد ونقل والحراسه االمن عمال عدا فيما" بتروليه وخدمات وتوريداتها عموميه مقاوالت عن 17827 برقم 20191015

 عبداللطيف عبدالحليم عبدهللا/ ملك الحشيش ميناء شارع الروم علم شارع:  بجهة ،" البتروليه

 خدمات مكتب عن 17831 برقم 20191016 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد قاسم عبدالرحمن ايمان -  4

 فايد يونس مصطفى عزيزه/ ملك الوليد بن خالد مسجد خلف الغربيه العزبه:  بجهة ، البضائع نقل

 ، بالط ورشه عن 17830 برقم 20191015 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد فاروق ياسر -  5

 بدر مسعود ابراهيم/ ملك الشهداء مسجد بجوار 4 ك:  بجهة

 بيع مكتب عن 17815 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زايد ابوخزيم مفتاح محمد -  6

 ابوخزيم مفتاح ابراهيم/ ملك القبليه الحدادين شارع برانى:  بجهة ، سيارات وايجار

 توريدات مكتب عن 17834 برقم 20191017 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عباس سعيد ريهام -  7

 كامل سعد سمير/ ملك الطبيه المنطقه السكرى حى 2:  بجهة ، كهربائية وخدمات

 استيراد عن 17846 برقم 20191028 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبارك محمد احمد مختار -  8

 مبارك محمد احمد/ ملك الرئيسى الشارع النجيله:  بجهة ،" كلها 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفقره عدا فيما" وتصدير

 غيار قطع بيع عن 17825 برقم 20191013 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حمد روفه محمد -  9

 محمد صالح فوزى/ ملك العام المستشفى بجوار الرئيسى الشارع النجيله:  بجهة ، سيارات

 مكتب عن 17809 برقم 20191001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصرى سنوسى عبدالمولى ناصر -  10

 الساحلى مطروح اسكندرية طريق 6 المخرطه:  بجهة ،" والحراسة اآلمن وعمال البترولية المواد نقل فيماعدا" بترولية خدمات

 صابر هللا فتح منصور اسامة/ ملك

 استثمار عن 17826 برقم 20191014 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على عجيله طاهر عجايب -  11

 مطراوى جيعان رمضان فرج/ ملك المضيفه بجوار العراوة عزبه:  بجهة ،" العقارات وهدم وبناء وشراء بيع" عقارى

 مقاوالت مكتب عن 17855 برقم 20191031 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قويه عفون قويه يوسف -  12

 احمد سلطان حسين احمد/ ملك الزيتون عماره الزيتون حى 345 عقار القصر شارع:  بجهة ، وتوريداتها عموميه

 ، بالتجزئه بقاله عن 17822 برقم 20191009 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح منيسى جمعه سيد -  13

 عفون محمد سنوسى منصور/ ملك االسالم فجر مسجد امام الروم علم شارع:  بجهة

 الخردوات محل عن 17853 برقم 20191030 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد فايز خالد -  14

 جبريل حسين محمد فايز/ ملك السنوسية القصر شارع مطروح:  بجهة ،

 الخردوات محل عن 17853 برقم 20191030 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد فايز خالد -  15

 جبريل حسين محمد فايز/ ملك السنوسية القصر شارع مطروح:  بجهة ،
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 3 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الخردوات محل عن 17853 برقم 20191030 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد فايز خالد -  16

 جبريل حسين محمد فايز/ ملك السنوسية القصر شارع مطروح:  بجهة ،

 الخردوات محل عن 17853 برقم 20191030 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد فايز خالد -  17

 جبريل حسين محمد فايز/ ملك السنوسية القصر شارع مطروح:  بجهة ،

 مكتب عن 17814 برقم 20191002 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضيل حسين ابراهيم بريك -  18

 امبيوه جبريل سطعبدالبا/ ملك الغربيه العزبه عبدالرحمن سيدى الحمام:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت

 وصيانه بيع عن 17854 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمعان ميالد سامى نجوى -  19

 ابراهيم شنوده مجدى مينا/ ملك 2 رقم محل الفاضل القاضى برج جالل زاهر شارع:  بجهة ، كمبيوتر اجهزه

 تصدير مكتب عن 17833 برقم 20191016 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كويله محمد عبدهللا محمد -  20

 حماد كويله محمد عبدهللا/ ملك حسين الهامى شركه امام الروم علم شارع:  بجهة ،

 مكتب عن 17839 برقم 20191023 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر هالل عطيه كريم -  21

 عبدالقادر هالل عطيه/  ملك بزغوله قريه العلمين:  بجهة ، تصدير

 17841 برقم 20191024 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جاد محمد عبدالقادر عبدالناصر جمال بالل -  22

 المصلحى محمد ايمن/ ملك التجارى الكهرباء عماره شارع الحمام:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت مكتب عن

 استيراد مكتب عن 17843 برقم 20191024 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدر جبر هيبه خالد -  23

 جبر هيبه ادريس/ ملك الخروبه:  بجهة ،" كلها 19 والمجموعه 6 المجموعه من 36 الفقره عدا فيما" وتصدير

 مكتب عن 17840 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االسمر نجيب محمد عمرو -  24

 محمد نجيب محمد/ ملك التعمير خلف المديرين شارع:  بجهة ، واحبار مكتبيه وادوات كهربائيه واجهزه مكتبى اثاث توريدات

 مكتب عن 17823 برقم 20191009 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمطلب السيد احمد محمد -  25

 محمد احمد محمد امال/ ملك الصفوه برج بجوار العلمين مدينه مجلس مساكن العلمين:  بجهة ، عقارات تأجير

 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   بديوى السيد عبدالفتاح هدى)  والتشطيبات العموميه للمقاوالت الهدى -  26

 حسن محمد محمود/  ملك الحديد السكه قبلى العلمين:  بجهة ، وتشطيبات عموميه مقاوالت عن 17829 برقم 20191015

 توريد مكتب عن 17816 برقم 20191002 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غنيم السيد فرج اعتماد -  27

 عبدالمجيد عبدالمحسن احمد/ ملك مريم مسجد بجوار على اجالح عزبه السلوم طريق:  بجهة ، سيارات واصالح غيار قطع وصيانه

 عن 17842 برقم 20191024 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى محمود عبدالبارى عمرو -  28

 السيد عمر كامل/ ملك العرب المقاولون مصيف عثمان مصيف بجوار 1 ك:  بجهة ، سيارات معرض

 استثمار مكتب عن 17836 برقم 20191021 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد جمال اسالم -  29

 حسين احمد على/ ملك االثار شرطه بجوار االفراد شارع:  بجهة ،( العقارات وهدم وشراء بيع) عقارى

 مكتب عن 17808 برقم 20191001 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد السباعى عيد احمد -  30

 السيد محمد السباعى عيد/ ملك السباعى معهد امام مالك االمام شارع 7 الكيلو:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 ، بالتجزئه بقاله عن 17761 برقم 20191010 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على ابراهيم محمد وليد -  31

 قطب ممدوح نها/ ملك الجديد ليبيا سوق امام الروم علم شارع:  بجهة

 بقاله عن 17820 برقم 20191007 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هارون حمد عبدالجليل حميده -  32

 عبدالجليل فرج سلطان/ ملك السلخانه شارع الحمام:  بجهة ، تمونية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 4 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مكتب عن 17845 برقم 20191028 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد محمد حسن محمد -  33

 عمر احمد عمر امنه/ ملك الدكرور شارع سيوة:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 مكتب عن 17811 برقم 20191001 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد قدوره ادريس سمير -  34

 سعيد قدوره ادريس عادل/ ملك اللواء فيال بجوار على الحاج عزبه:  بجهة ، عمومية مقاوالت

 مكتب عن 17813 برقم 20191002 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميهوب عبدالغنى ميهوب مساعد -  35

 سعيد عبدالحليم موسى رجب/ ملك الكبير المسجد امام عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت

 مكتب عن 17837 برقم 20191021 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحميده عباس رمضان محمد -  36

 محمد شعبان عبدهللا/  ملك الدينى المعهد بجوار الروم علم شارع:  بجهة ، المصاعد وصيانه وتركيب لتوريد فنى

 اداره عن 17849 برقم 20191029 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدربه يونس عبدالمجيد فرج -  37

 الرحمه مركز بجوار القصر شارع:  بجهة ،" الفندقيه والشقق والمطاعم الكافتيريات" مائيه العاب واستغالل واداره سياحيه منشات

 يونس عبدالحميد محمود/ ملك السنوسيه

 مكتب عن 17835 برقم 20191020 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر صابر جمعه عبدهللا -  38

 صابر جمعه ابراهيم/ ملك الشرارمه تجمع الدبلوماسين قريه امام عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت

 نصر

 تسويق مكتب عن 17810 برقم 20191001 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد ابراهيم احمد -  39

 عباس احمد محمد حمد/ ملك اسكندرية شارع من متفرع االسمر عبدالسالم شارع:  بجهة ، عقارى

 مقاوالت مكتب عن 17812 برقم 20191002 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه عوض قاسم محمد -  40

 قاسم ابوزيد عبدالسالم/ ملك عبدالعاطى أعالف مصنع بجوار الرمل وادى:  بجهة ، عمومية

 مقاوالت عن 17680 برقم 20191020 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حداد العبد جويده الحسن -  41

 عبدالناصر جمال شارع الضبعه/ بالعنوان كائن حدائق وتنسيق نظافه خدمات/ بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، وتوريداتها عموميه

 مطروح دائم 17680برقم وقيد 2019/7/30بتاريخ 1468 برقم اودع

 مقاوالت عن 17680 برقم 20191020 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حداد العبد جويده الحسن -  42

 حداد العبد جويده احمد/ ملك عبدالناصر جمال شارع الضبعه:  بجهة ، وتوريداتها عموميه

 مكتب عن 17852 برقم 20191030 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز كامل رمضان احمد -  43

 احمد محمد عبدالناصر/ ملك التوحيد مسجد امام زغلول سعد شارع مطروح:  بجهة ، رحالت

 منشأت اداره عن 17817 برقم 20191002 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لسود يادم نصيب رشيد -  44

( 24) رقم محل والرياضه الشباب مدينه بشارع مطروح شباب مركز سور الطبيه:  بجهة ،"  والمطاعم الكافتيريات اداره"  سياحية

 مطروح شباب مركز/ ملك

 مقاوالت مكتب عن 17856 برقم 20191031 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لوجلى محمد فرج حمدى -  45

/  ملك الحراره عزبه الرئيسى الشارع:  بجهة ،(  البتروليه المواد ونقل والحراسه االمن عمال عدا فيما)  بتروليه خدمات عامه

 مفتاح دسوقى عبدهللا

 بقاله عن 17821 برقم 20191007 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دسوقى على محمد صبرى زوبه -  46

 بخيت محمد عبدالسالم جاد/ ملك الشرقيه العزبه الموالك منطقه الحمام:  بجهة ، جافه

 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   بازينه سعد فتحى سعد) وتوريداتها العامه للمقاوالت بازينه -  47

 اسالم صيدليه امام ابوطرام بنزينه خلف العوام شارع:  بجهة ، وتوريداتها عموميه مقاوالت مكتب عن 17838 برقم 20191022

 محمد ابراهيم محمد جمال/  ملك
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  بجهة ، مطعم عن 17847 برقم 20191028 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صباح محمد هاشم عمر -  48

 صباح محمد محمد على/ ملك الشعب مسمط بجوار جمال جول شارع

:  بجهة ، مطعم عن 17848 برقم 20191029 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عمر احمد كمال -  49

 عثمان محمد عثمان نبيل/ ملك 5 الكيلو حتاوه

 وتوريد تجارة عن 17819 برقم 20191003 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد محمود ايهاب -  50

 السعيد محمد محمد اسالم/ ملك الجالء مقهى امام الجالء شارع:  بجهة ، االثاث

 بجهة ، حفظ ثالجة عن 17828 برقم 20191015 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيد احمد نبيل مها -  51

 عبيد احمد السعيد/ ملك الدينى المعهد خلف الروم علم شارع: 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20191029 فى ،قيدت 5000.000   مالها ،رأس   البلدى الخبز وبيع انتاج  ،  شركة   وشركاه عثمان احمد عنتر مخبز -  1

 ملكه/  عبدالقادر اوالد منزل صافى الشيخ عزبه:  بجهة ، بلدىال الخبز وبيع انتاج عن ، 17851 برقم

 والموانى السفن ولوازم الثقيله والمعدات العامه المقاوالت بأعمال القيام  ،  شركة   وشريكه محمد يحيى محمد يحيى -  2

 العامه المقاوالت بأعمال القيام عن ، 17850 برقم 20191029 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  العموميه وتوريداتهم

 حسن خليل محمد/ السنترالملك بجوار 5 الكيلو:  بجهة ، العموميه وتوريداتهم والموانى السفن ولوازم الثقيله والمعدات

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20191001 تاريخ وفى ،   17203:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح محمد عاطف اميره   - 1

 نهائيا   التجارة ترك المحو سبب

 وفاه  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   956:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حريمس قنفود صابر   - 2

 الورثه وتنازل تعال هللا رحمه الى التاجر

 وفاه  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   956:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حريمس قنفود صابر   - 3

 الورثه وتنازل تعال هللا رحمه الى التاجر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وفاه  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   956:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حريمس قنفود صابر   - 4

 الورثه وتنازل تعال هللا رحمه الى التاجر

 وفاه  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ وفى ،   956:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حريمس قنفود صابر   - 5

 الورثه وتنازل تعال هللا رحمه الى التاجر

 ترك  السجل شطب/محو تم   20191013 تاريخ وفى ،   8365:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليم العزيز عبد حسن   - 6

 نهائيا التجاره

  السجل شطب/محو تم   20191014 تاريخ وفى ،   16688:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس هارون عبدو عالم   - 7

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20191015 تاريخ وفى ،   10124:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشلبى محمد زكريا ياسر   - 8

 تعال هللا رحمه الى التاجر وفاه

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   8240:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نغش عبده احمد سيد عادل   - 9

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20191017 تاريخ وفى ،   17264:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يادم الكريم عبد السيد صالح   - 10

 نهائيا التجارة ترك

 شطب/محو تم   20191022 تاريخ وفى ،   16800:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالحفيظ مؤمن عبدالحميد هارون   - 11

 نهائيا التجاره ترك  السجل

 شطب/محو تم   20191023 تاريخ وفى ،   9909:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالواحد مؤمن عبدالجليل شريف   - 12

 التابع لمحل هذا الغاء  السجل

 شطب/محو تم   20191024 تاريخ وفى ،   16794:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى وحيده رحيم عبدهللا   - 13

 نهائيا التجاره ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191027 تاريخ وفى ،   17001:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالرحيم صالح عيد   - 14

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20191028 تاريخ وفى ،   15338:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  متاؤوس شكرى رأفت لوقا   - 15

 نهائيا التجاره ترك

  السجل شطب/محو تم   20191031 تاريخ وفى ،   10503:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هاشم خيرهللا فرحات سالم   - 16

 نهائيا التجاره ترك

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191002 ، تاريخ وفي  8154 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السالم عبد الحميد عبد جمال -  1

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 ، تاريخ وفي  17758 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  منيسى محمد ابراهيم الحسن) وتوريداتها العموميه للمقاوالت الحسن -  2

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191003



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008 ، تاريخ وفي  17405 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان عطيه خضر صابر -  3

  جنيه  120000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 ، تاريخ وفي  17287 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر"   سطحيه احمد محمد اشرف هدير" الغذائيه المواد لتعبئه سطيحه -  4

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191008

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  17782 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا ابوسريع على عبدهللا -  5

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  13138 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مفتاح على مراجع طيب -  6

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191009 ، تاريخ وفي  17405 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان عطيه خضر صابر -  7

  جنيه  125000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191010 ، تاريخ وفي  14262 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علوانى عبدالقادر مستور فايز -  8

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

,  المال رأس تعديل تم  20191013 ، تاريخ وفي  13237 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمـان عبدالمالك مصطفـى جمعـة -  9

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191016 ، تاريخ وفي  11673 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا فرج أبوبكر محمد -  10

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  9474 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الحميد عبد عباس السيد خالد -  11

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191020 ، تاريخ وفي  17211 برقم قيده قسب ،، فرد تاجر  عبدالمسيح جرجس أديب ازيز 0د -  12

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

,  المال رأس تعديل تم  20191021 ، تاريخ وفي  12653 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  غنيوه فايز عبدالمنعم شريف -  13

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  8603 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مراجع زيد ابو فتحى -  14

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191022 ، تاريخ وفي  8092 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  شريف سليمان الجواد عبد -  15

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191024 ، تاريخ وفي  5787 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد المبروك حمد فتحى -  16

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191028 ، تاريخ وفي  13816 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالمة عجيلة محمود أحمد -  17

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191029 ، تاريخ وفي  12325 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالجليل سعيد فرج ابراهيم -  18

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  10515 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح جبران صالح عطيه -  19

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191030 ، تاريخ وفي  10515 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  للمقاوالت جبران -  20

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 ، تاريخ وفي  17827 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  بتروليه وخدمات اوتوريداته العموميه للمقاوالت عبدهللا ايمن) -  21

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191031

 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   عبدالطيف عبدالحليم عبدهللا ايمن)  بتروليه وخدمات وتوريداتها العموميه للمقاوالت الزيات -  22

  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  17827

  جنيه

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  17655 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هالل يوسف السيد السباعى -  23

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  17344 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العوامى عمر عبدالفضيل صباح -  24

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

,  المال رأس تعديل تم  20191031 ، تاريخ وفي  13302 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  أبوعطا محمد عبدالنبي صالح -  25

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 17809    برقم قيده سبق  ، فرد جرتا ، مصرى سنوسى عبدالمولى ناصر -  1

 صابر هللا فتح منصور اسامة/ ملك الساحلى مطروح اسكندرية طريق 6 المخرطه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 17810    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ابراهيم احمد -  2

 عباس احمد محمد حمد/ ملك اسكندرية شارع من متفرع االسمر عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 17811    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد قدوره ادريس سمير -  3

 سعيد قدوره ادريس عادل/ ملك اللواء فيال بجوار على الحاج عزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 17808    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد السباعى عيد احمد -  4

 السيد محمد السباعى عيد/ ملك السباعى معهد امام مالك االمام شارع 7 الكيلو ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 17816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم السيد فرج اعتماد -  5

 عبدالمجيد عبدالمحسن احمد/ ملك مريم مسجد بجوار على الحاج عزبه السلوم طريق ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 17813    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب عبدالغنى ميهوب مساعد -  6

 سعيد عبدالحليم موسى رجب/ ملك الكبير المسجد امام عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 17812    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عوض قاسم محمد -  7

 قاسم ابوزيد عبدالسالم/ ملك عبدالعاطى أعالف مصنع بجوار الرمل وادى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 17815    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد ابوخزيم مفتاح محمد -  8

 ابوخزيم مفتاح ابراهيم/ ملك القبليه الحدادين شارع برانى ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 17814    رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضيل حسين ابراهيم بريك -  9

 امبيوه جبريل عبدالباسط/ ملك الغربيه العزبه عبدالرحمن سيدى الحمام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191002 تاريخ وفي 17817    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لسود يادم نصيب رشيد -  10

 مطروح شباب مركز/ ملك( 24) رقم محل والرياضه الشباب مدينه بشارع مطروح شباب مركز سور الطبيه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 17818    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مسعود سعد محمد -  11

 مسعود ابوسيف عبدالكريم/ ملك الرئيسى المدخل الحمام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191003 تاريخ وفي 17819    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد محمود ايهاب -  12

 السعيد محمد محمد اسالم/ ملك الجالء مقهى امام الجالء شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 17821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى على محمد صبرى زوبه -  13

 بخيت محمد عبدالسالم جاد/ ملك الشرقيه العزبه الموالك منطقه الحمام ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191007 تاريخ وفي 17820    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون حمد عبدالجليل حميده -  14

 عبدالجليل فرج سلطان/ ملك السلخانه شارع الحمام ،:   الـتأشير

 وفي 10866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( العموميه والتوريدات لمقاوالت رحيم احمد) رحيم يونس عبدالفتاح احمد -  15

 الدور اورانج شركه اعلى الكبير المسجد خلف قباء برج التحرير شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ

 انور عرفات انور ويمثلهم عرفات انور عرفات ورثه/ ملك 206 شقه الثانى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 17782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابوسريع على عبدهللا -  16

 2019/10/9 بتاريخ 1928 برقم اودع القديم ليبيا سوق شارع/ بالعنوان كائن منزليه ادوات بيع/ بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 17782 برقم وقيد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 17782    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابوسريع على عبدهللا -  17

 ريزه يوسف باسط/ ملك القديم ليبيا سوق شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 17822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح منيسى جمعه سيد -  18

 عفون محمد سنوسى منصور/ ملك االسالم فجر مسجد امام الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ وفي 17823    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب السيد احمد محمد -  19

 محمد احمد محمد امال/ ملك الصفوه برج بجوار العلمين مدينه مجلس مساكن العلمين ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 9931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معتمد محمد علي احمد -  20

 وقيد 2019/10/10 بتاريخ 1939 برقم اودع العجالتى خميس عماره الجالء شارع/ بالعنوان كائن طعام صاله/ بنشاط فرع افتتاح ،

 تابع 9931 برقم

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 9931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معتمد محمد علي احمد -  21

 ابراهيم خميس ابراهيم/ لكم العجالتى خميس عماره الجالء شارع ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 5591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم ماجد -  22

  واالداره لالستثمار شارم شارمنج شركه/  ملك مطروح االسكندريه طريق بيتش رويال قريه ،

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 5591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم ماجد -  23

 23/1/2/3 رقم السياحيه ماربيال قريه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 9822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر سليمان سالم ايهاب -  24

 عبدالقادر سليمان سالم/ ملك غزالن فيال الدوالر حى ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 5591    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميالد نديم ماجد -  25

 برقم اودع واالداره لالستثمار شرم شارمن شركه/  ملك مطروح االسكندريه طريق بيتش رويال قريه ماركت سوبر فرع افتتاح

 تابع وقيد 1945

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 11381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس دومه حسن راضى -  26

 يونس دومه حسن/ ملك الحضرى مستشفى بجوار السلوم طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191010 تاريخ وفي 17761    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم محمد وليد -  27

 قطب ممدوح نها/ ملك الجديد ليبيا سوق امام الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191013 تاريخ وفي 17825    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حمد روفه محمد -  28

 محمد صالح فوزى/ ملك العام المستشفى بجوار الرئيسى الشارع النجيله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 17826    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عجيله طاهر عجايب -  29

 مطراوى جيعان رمضان فرج/ ملك المضيفه بجوار العراوة عزبه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 14790    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد دأحم محمود حمدى ضياء -  30

 قناوى على السيد محمد/ ملك دومه سيراميك بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" محمد أحمد محمود حمدى ضياء" تجارية وتوكيالت الغذائية المواد وتوزيع لتعبئة عمران ال -  31

 السيد محمد/ ملك دومه سيراميك بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 14790

 قناوى على

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبدالطيف عبدالحليم عبدهللا ايمن)  بتروليه وخدمات وتوريداتها العموميه للمقاوالت الزيات -  32

 عبدهللا/ ملك الحشيش ميناء شارع الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 17827

 عبداللطيف عبدالحليم

 تاريخ وفي 17827    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( بتروليه وخدمات وتوريداتها العموميه للمقاوالت عبدهللا ايمن) -  33

 عبداللطيف عبدالحليم عبدهللا/ ملك الحشيش ميناء شارع الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191015

 تاريخ وفي 17829    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بديوى السيد عبدالفتاح هدى)  والتشطيبات العموميه للمقاوالت الهدى -  34

  حسن محمد محمود/  ملك الحديد السكه قبلى العلمين ،:   الـتأشير وصف,  لعنوانا تعديل تم 20191015

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 17830    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد فاروق ياسر -  35

 بدر مسعود ابراهيم/ ملك الشهداء مسجد بجوار 4 ك ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 17828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد احمد نبيل مها -  36

 عبيد احمد السعيد/ ملك الدينى المعهد خلف الروم علم شارع ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 17833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كويله محمد عبدهللا محمد -  37

 حماد كويله محمد عبدهللا/ ملك حسين الهامى شركه امام الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 11673    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا فرج أبوبكر محمد -  38

  اسرافيل عطيه الدين نجم/ ملك 6 رقم عقار المطار شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 17831    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد قاسم عبدالرحمن ايمان -  39

 فايد يونس مصطفى عزيزه/ ملك الوليد بن خالد مسجد خلف الغربيه العزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191016 تاريخ وفي 17832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى على فاروق فهيمه -  40

 محمد على فاطمه/ ملك العاص بن عمر شارع 25 عقار 4 الكيلو ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191017 تاريخ وفي 17834    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس سعيد ريهام -  41

  كامل سعد سمير/ ملك الطبيه المنطقه السكرى حى 2 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 17680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حداد العبد جويده الحسن -  42

 اودع عبدالناصر جمال شارع الضبعه/ بالعنوان كائن وتوريداتها عموميه مقاوالت/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 17680 برقم وقيد 2019/10/20بتاريخ 2000 برقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 17835    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر صابر جمعه عبدهللا -  43

 نصر صابر جمعه ابراهيم/ ملك الشرارمه تجمع الدبلوماسين قريه امام عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 11554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا صالح محمد محمود -  44

 سنوسى عبدالحميد عبدالخالق/ ملك العقارى الشهر امام جالل زاهر شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 7993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر هيبه ادريس محمد -  45

 جبر هيبه ادريس ابوبكر/ ملك االول الدور اسماعيل وصفى المهندس برج جمال جول تقاطع الرطب احمد شارع ،

 وفي 7993    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  جبر هيبه ادريس محمد)  المحاجر واعمال والتوريدات للمقاوالت ادريس -  46

 اسماعيل وصفى المهندس برج جمال جول تقاطع الرطب احمد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ

 جبر هيبه ادريس ابوبكر/ ملك االول الدور

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 11554    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا صالح محمد محمود -  47

 1994 برقم اودع العقارى الشهر امام جالل زاهر شارع/ بالعنوان كائن مفروشات وبيع تجاره/ بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  تابع 11554 برقم وقيد 2019/10/20بتاريخ

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 17680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حداد العبد جويده الحسن -  48

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 17680    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حداد العبد جويده الحسن -  49

 1468 برقم اودع عبدالناصر جمال شارع الضبعه/ بالعنوان كائن حدائق تنسيقو نظافه خدمات/ بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 مطروح دائم 17680برقم وقيد 2019/7/30بتاريخ

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 9474    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد عباس السيد خالد -  50

 داود عبدالحميد صافى/ ملك زكريا صيدليه امام الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 17837    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحميده عباس رمضان محمد -  51

 محمد شعبان عبدهللا/  ملك الدينى المعهد بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191021 تاريخ وفي 17836    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد جمال اسالم -  52

  حسين احمد على/ ملك االثار شرطه بجوار االفراد شارع ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 17838    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بازينه سعد فتحى سعد) وتوريداتها العامه للمقاوالت بازينه -  53

 محمد جمال/  ملك اسالم صيدليه امام ابوطرام بنزينه خلف العوام شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191022

 محمد ابراهيم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 17839    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر هالل عطيه كريم -  54

 عبدالقادر هالل عطيه/  ملك بزغوله قريه العلمين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 9909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الواحد عبد مؤمن الجليل عبد شريف -  55

 2019/10/23 بتاريخ 6086محو بامر 2009/12/29 فى 1111 برقم الآلخرالمودع اتلرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 17843    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدر جبر هيبه خالد -  56

 جبر هيبه ادريس/ ملك الخروبه ،

 تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 17841    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد عبدالقادر عبدالناصر جمال بالل -  57

 المصلحى محمد ايمن/ ملك التجارى الكهرباء عماره شارع الحمام ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 17840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسمر نجيب محمد عمرو -  58

 محمد نجيب محمد/ ملك التعمير خلف المديرين شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 17842    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمود عبدالبارى عمرو -  59

 السيد عمر كامل/ ملك العرب المقاولون مصيف عثمان مصيف بجوار 1 ك ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 17844    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن عاطف محمد -  60

 احمد ابراهيم هللا فتح منصوروشريكه خليل جمعه/ ملك ربيع ابو بجوار االسكندريه شارع ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 6108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مكى عمر محمد -  61

 مطروح شباب مركز/ ملك بحرى مكتب 6 رقم محل مطروح شباب مركز محالت جمال جول شارع ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 17846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك محمد احمد مختار -  62

 مبارك محمد احمد/ ملك الرئيسى الشارع النجيله ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 17845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد محمد حسن محمد -  63

 عمر احمد عمر امنه/ ملك الدكرور شارع سيوة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191028 تاريخ وفي 17847    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صباح محمد هاشم عمر -  64

 صباح محمد محمد على/ ملك الشعب مسمط بجوار جمال جول شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 17848    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عمر احمد كمال -  65

 عثمان محمد عثمان نبيل/ ملك 5 الكيلو حتاوه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 17849    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه يونس عبدالمجيد فرج -  66

 يونس عبدالحميد محمود/ ملك السنوسيه الرحمه مركز بجوار القصر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 15063    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف أبو معتوق مستور جمعة -  67

  ابوسيف معتوق مستور حماد/ ملك سمكمك مطعم بجوار الشمالى الساحل 86 ك العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 17852    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز كامل رمضان احمد -  68

 احمد محمد عبدالناصر/ ملك التوحيد مسجد امام زغلول سعد شارع مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 17853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد فايز خالد -  69

  جبريل حسين محمد فايز/ ملك السنوسية القصر شارع مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 17853    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد فايز خالد -  70

  جبريل حسين محمد فايز/ ملك السنوسية القصر شارع مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 17854    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمعان ميالد سامى نجوى -  71

 ابراهيم شنوده مجدى مينا/ ملك 2 رقم محل الفاضل القاضى برج جالل زاهر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 17856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لوجلى محمد فرج حمدى -  72

 مفتاح دسوقى عبدهللا/  ملك الحراره عزبه الرئيسى الشارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 17855    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قويه عفون قويه يوسف -  73

 احمد سلطان حسين احمد/ ملك الزيتون عماره الزيتون حى 345 عقار القصر شارع ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 11573   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دويك رحومه خميس عاشور -  1

 فقط تصدير/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 تاريخ وفي 17758   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( منيسى محمد ابراهيم الحسن) وتوريداتها العموميه للمقاوالت الحسن -  2

 وبناء وتشيد وتوريداتها عموميه مقاوالت: النشاط مسمى تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 12936   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رسالن فرج رسالن فرج -  3

 تصدير: ليصبح النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191003 تاريخ وفي 12372   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم شحات مفتاح مساعد -  4

 تصدير: ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 تاريخ وفي 13666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  خضر محمد مصطفى محمد احمد) والتصدير لالستيراد خضر -  5

 تصدير: ليصبح النشاط يلتعد:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191007 تاريخ وفي 13666   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مصطفى محمد أحمد -  6

 تصدير: ليصبح النشاط تعديل

 تاريخ وفي 10866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( العموميه والتوريدات لمقاوالت رحيم احمد) رحيم يونس عبدالفتاح احمد -  7

 وتفريغ شحن:  نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191009

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191009 تاريخ وفي 15149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر هيبة إدريس طلعت -  8

 المحاجر اعمال:  النشاط تعديل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 11381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس دومه حسن راضى -  9

 تسليح حديد: النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191010 تاريخ وفي 14262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوانى عبدالقادر مستور فايز -  10

 االقمشة تجارة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191017 تاريخ وفي 17525   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشافعى حسن خليل عايده -  11

 سيارات غيار وقطع وكاوتش بطاريات وتوريد وصيانتها الصناعيه المهمات وتركيب توريد: ليصبح النشاط مسمى تعديل:  التأشير

 الشمسيه الطاقه وانظمه التحليه ومحطات والتكييف التبريد واجهزه وادوات

,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 16070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد عبدالغفار سليمان عبدهللا -  12

 وتوريداتها ومقاوالت عقارى تسويق: ليصبح النشاط مسمى تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191020 تاريخ وفي 17202   رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، عليوه رمزى رضا هاجر -  13

 نظافه ومهمات ادوات وتوريد ومستلزماتها وبطاريات واطارات سيارات غيار قطع توريد مكتب: ليصبح النشاط مسمى تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  النشاط تعديل تم20191021 تاريخ وفي 16129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر عبدالستار فايز محمد -  14

 االراضى واستصالح العقارى التسويق وتوريداتها عموميه مقاوالت: ليصبح النشاط مسمى تعديل:  التأشير

 تاريخ وفي 17779   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" محمد فضيل موسى عبدالفتاح" السيارات لتجاره ابوفضيل -  15

 السيارات لتجاره معرض:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191028

 وصف,  النشاط تعديل تم20191029 تاريخ وفي 17040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم موسى محمد شريف -  16

 ومستلزماتها صحيه واالدوات  مكتبيه وادوات سيارات غيار قطع توريد مكتب: ليصبح النشاط مسمي تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 8423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيارات لتأجير فرحات مكتب -  17

 غيارها قطع وتوريد سيارات صيانه:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 17835   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر صابر جمعه عبدهللا -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 17823   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب السيد احمد محمد -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191023 تاريخ وفي 17839   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر هالل عطيه كريم -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 17846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك محمد احمد مختار -  4

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 17852   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز كامل رمضان احمد -  5

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 17808   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد السباعى عيد احمد -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 17782   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا ابوسريع على عبدهللا -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 17854   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمعان ميالد سامى نجوى -  8

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 17855   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قويه عفون قويه يوسف -  9

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 17837   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحميده عباس رمضان محمد -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 17832   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصاوى على فاروق فهيمه -  11

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191027 تاريخ وفي 17844   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن عاطف محمد -  12

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 17820   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون حمد عبدالجليل حميده -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 17847   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صباح محمد هاشم عمر -  14

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 17838   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بازينه سعد فتحى سعد) وتوريداتها العامه للمقاوالت بازينه -  15

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع لتعدي تم20191022

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 17811   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد قدوره ادريس سمير -  16

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191031 تاريخ وفي 17856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لوجلى محمد فرج حمدى -  17

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 17849   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدربه يونس عبدالمجيد فرج -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 17812   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه عوض قاسم محمد -  19

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 17819   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد محمود ايهاب -  20

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 17829   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بديوى السيد عبدالفتاح هدى)  والتشطيبات العموميه للمقاوالت الهدى -  21

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 17840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسمر نجيب محمد عمرو -  22

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 17841   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد عبدالقادر عبدالناصر جمال بالل -  23

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 17828   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيد احمد نبيل مها -  24

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 17809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصرى سنوسى عبدالمولى ناصر -  25

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 17848   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عمر احمد كمال -  26

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191017 تاريخ وفي 17834   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عباس سعيد ريهام -  27

 خاص: يرالتأش

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191009 تاريخ وفي 17822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح منيسى جمعه سيد -  28

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191013 تاريخ وفي 17825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حمد روفه محمد -  29

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 17815   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زايد ابوخزيم مفتاح محمد -  30

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 17816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غنيم السيد فرج اعتماد -  31

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191014 تاريخ وفي 17826   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عجيله طاهر عجايب -  32

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 17817   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لسود يادم نصيب رشيد -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 17814   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضيل حسين ابراهيم بريك -  34

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 17831   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد قاسم عبدالرحمن ايمان -  35

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191016 تاريخ وفي 17833   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كويله محمد عبدهللا محمد -  36

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 5591   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير ميالد نديم ماجد -  37

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20191007 تاريخ وفي 17821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقى على محمد صبرى زوبه -  38

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 17810   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد ابراهيم احمد -  39

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 17830   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد فاروق ياسر -  40

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 17853   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد فايز خالد -  41

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع عديلت تم20191030 تاريخ وفي 17853   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد فايز خالد -  42

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 11554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا صالح محمد محمود -  43

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 17680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حداد العبد جويده الحسن -  44

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 9931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معتمد محمد علي احمد -  45

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191010 تاريخ وفي 17761   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على ابراهيم محمد وليد -  46

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191021 تاريخ وفي 17836   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد جمال اسالم -  47

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191003 تاريخ وفي 17818   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد مسعود سعد محمد -  48

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191028 تاريخ وفي 17845   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد محمد حسن محمد -  49

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191002 تاريخ وفي 17813   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب عبدالغنى ميهوب مساعد -  50

 خاص: التأشير وصف

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبدالطيف عبدالحليم عبدهللا ايمن)  بتروليه وخدمات وتوريداتها العموميه للمقاوالت الزيات -  51

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015 تاريخ وفي 17827

 تاريخ وفي 17827   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( بتروليه وخدمات وتوريداتها العموميه للمقاوالت عبدهللا ايمن) -  52

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191015

,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 17842   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمود عبدالبارى عمرو -  53

 خاص: التأشير وصف

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 17843   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ، بدر جبر هيبه خالد -  54

 خاص

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ِسحر مطعم: الى 9931 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  1

   وتوريداتها العموميه للمقاوالت أركون: الى 13029 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191003:  تاريخ فى  ،  -  2

   البحار وخدمات لالنقاذ البحار فخر مكتب: الى 16946 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191007:  تاريخ فى  ،  -  3

   الحريمى واالكسسوار للهدايا زمردة: الى 17709 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  4

 العموميه للمقاوالت رسالن ابو مكتب: الى 17793 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  5

 (  رسالن فرج سعيد يوسف) وتوريداتها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصيانه الغيار قطع لتوريد الميرال: الى 17816 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191008:  تاريخ فى  ،  -  6

   السيارات واصالح

 والشحن والتوريدات للمقاوالت امواج: الى 10866 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191013:  تاريخ فى  ،  -  7

   والتفريغ

 "  احمد فوزى على" سنتر هوم الملكة: الى 17599 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191014:  تاريخ فى  ،  -  8

   االعالف لتجاره القصر مكتب: الى 8096 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191024:  تاريخ فى  ،  -  9

   السيارات لتجاره المراسى: الى 17842 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191027:  تاريخ فى  ،  -  10

   السيارات لبيع الرياض: الى 16423 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191028:  تاريخ فى  ،  -  11

   للمقاوالت يناير 25: الى 12325 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191029:  تاريخ فى  ،  -  12

   السيارات لبيع الصفوه: الى 16423 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191030:  تاريخ فى  ،  -  13

 وتوريداتها العموميه للمقاوالت الزيات: الى 17827 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  14

 (   عبدالطيف عبدالحليم عبدهللا ايمن)  بتروليه وخدمات

 والتوريدات للمقاوالت القديمة طيبة: الى 13302 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  15

   العقارى والتسويق العموميه

 عبداللطيف" السيارات لتجاره ابوماضى: الى 15240 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  16

 "  مفتاح شعيب ضوقه

 صالح" السيارات لتجاره ابوالحمر: الى 16442 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191031:  تاريخ فى  ،  -  17

 "  امبيوه ودمحم عوض

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفى ،   14150:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  متخطرى حسين كريم يوسف وشريكه سمحان حامد عاشور فتحى   - 1

ُ   وتصفيتها الشركة فسخ مت  السجل شطب/محو تم   20191002 تاريخ  2 بتاريخ 1895 برقم المودع التأشير طلب بموجب نهائيا 

 مطروح توثيق 2019 لسنة 2260 برقم توقيعاتة على مصدق تضامن شركة فسخ  عقد وبموجب 2019/  10/ 

 شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   4429:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  الشامى للخبز أبوالحسن اوالد   - 2

 فى 4683 التارخ ثابت فسخ عقد بموجب 2019/10/29 بتاريخ 2056 رقم بالتاشير نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل

2017/05/04 

 شطب/محو تم   20191029 تاريخ وفى ،   4429:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  الشامى للخبز أبوالحسن اوالد   - 3

 فى 4683 التارخ ثابت فسخ عقد بموجب 2019/10/29 بتاريخ 2056 رقم بالتاشير نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل

2017/05/04 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 16896، برقم هاقيد سبق ،  بسيطة توصية وشركائهما محمد عبدالفتاح محمد و الشوادفى محمد حسين محمد -  1

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191003،

,  المال رأس تعديل تم 20191016،   تاريخ وفي 8985، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة  سالم حسين باسط -  2

  جنيه  10000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 20191016،   تاريخ وفي 8985، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة  سالم حسين باسط -  3

  جنيه  10000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 17011، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة نعيم عبدالحافظ الدين جمال ياسر -  4

  جنيه  100000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة" وشركاة بالل أحمد بالل" والمحاجر المناجم وأعمال والتصدير لإلستيراد الوفاء شركة -  5

  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 13620،

  جنيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 13620، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه بالل احمد حسن -  6

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 20191030،   تاريخ وفي 13620، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه بالل احمد حسن -  7

  جنيه  60000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 20191031،   تاريخ وفي 8925، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه اسماعيل محمد اسماعيل -  8

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

 20191031،   تاريخ وفي 8925، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه  اسماعيل محمد اسماعيل/ ماركت ميدو شركه -  9

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20191015 تاريخ وفي 17011    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة نعيم عبدالحافظ الدين جمال ياسر -  1

 عمر حسن عبدالرحمن/ ملك الزنجى محمد منزل السلوم طريق اول ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20191031 تاريخ وفي 8925    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه اسماعيل محمد اسماعيل -  2

 بتاريخ 150 برقم المودع اطفال لعب بنشاط كازبالنكا قريه التجارى السوق 6 رقم محل الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

2016/01/28 

 20191031 تاريخ وفي 8925    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه  اسماعيل محمد اسماعيل/ ماركت ميدو شركه -  3

 المودع اطفال لعب بنشاط كازبالنكا قريه التجارى السوق 6 رقم محل الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 2016/01/28 بتاريخ 150 برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 معدات وايجار سفن ومستلزمات بحريه توريدات:  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشريكة نعيم عبدالحافظ الدين جمال ياسر -  1

,  النشاط تعديل تم20191030 تاريخ وفي 17011   برقم قيدها سبق  ،(  البتروليه المواد نقل عدا فيما)  لالنق وخدمات ثقيله

 بسيطة توصية:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 حامد عاشور فتحى: الى 17564 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191002:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه سمحان

 بالل احمد حسن: الى 13620 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن ةشرك  20191030:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تمثيل حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوادفى محمد حسين محمد -  1

 الخاص التعليم اداره وامام والتعليم  التربيه وزارة وامام التعليميه واالدارات والمصالح الحكوميه الجهات جميع امام الشركه

 الضرائب ومأموريات الماليه وزاره وامام العمل ومكاتب العامله القوى وزاره وامام االجتماعيه الشئون ووزاره االهليه والجمعيات

 للشركه التى االخرى الجهات جميع وامام االجتماعى والتضامن االجتماعيه والشؤن التجارى السجل وامام التجاريه الغرفه وامام

 16896   برقم    20191007:  تاريخ ، حق ولهما اجراء اى اتمام فى بها عالقه

 ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع دارهاال حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  مصطفى محمد محمد عبدالفتاح محمد -  2

 التعليم اداره وامام والتعليم  التربيه وزارة وامام التعليميه واالدارات والمصالح الحكوميه الجهات جميع امام الشركه تمثيل حق

 ومأموريات الماليه وزاره وامام العمل ومكاتب العامله القوى وزاره وامام االجتماعيه الشئون ووزاره االهليه والجمعيات الخاص

 التى االخرى الجهات جميع وامام االجتماعى والتضامن االجتماعيه والشؤن التجارى السجل وامام التجاريه الغرفه وامام الضرائب

 16896   برقم    20191007:  تاريخ ، حق ولهما اجراء اى اتمام فى بها عالقه للشركه

 جميع بخصوص والمحاسبين المحامين من يشاءا من توكيل  شريك و مدير  بسيطة توصية  الشوادفى محمد حسين محمد -  3

 بالنسبه وكذلك حسابات فتح او الشيكات على التوقيع او بالسحب سواء البنوك مع التعامل بشأن واما والمحاسبيه القانونيه االجراءات

 بتوقيع فيكون الشركه اصول من اصل الى الرهن او االقتراض او بالبيع سواء التصرف اعمال فى العقارى الشهر امام للتعامل

 16896   برقم    20191007:  تاريخ ، منفردين غير مجتمعين االداره حق اصحاب السالفين الشريكيين

 بخصوص والمحاسبين المحامين من يشاءا من توكيل  شريك و مدير  بسيطة توصية  مصطفى محمد محمد عبدالفتاح محمد -  4

 وكذلك حسابات فتح او الشيكات على التوقيع او بالسحب سواء البنوك مع التعامل بشأن واما والمحاسبيه القانونيه االجراءات جميع

 فيكون الشركه اصول من اصل الى الرهن او االقتراض او بالبيع سواء التصرف اعمال فى العقارى الشهر امام للتعامل بالنسبه

 16896   برقم    20191007:  تاريخ ، منفردين غير مجتمعين االداره حق حاباص السالفين الشريكيين بتوقيع

 البيع حق وله الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد عيسى عبدالهادى هيبه -  5

 توكيل او عليها المسحوب البنوك كافه عن بالشركه الخاصه الشيكات وصرف استالم وكذا الشركه سيارات كافه عن للغير او لنفسه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الحكوميه الجهات من الغير امام عنها والتوقيع الشركه تمثيل حق وله الشركه عن المسئول المدير وحده وهو ذلك فى عنه ينوب من

 والرسميه العرفيه االوراق جميع فى الشركه باسم التوقيع حق وله االخرى والشركات المعنويه واالشخاص واالفراد حكوميه والغير

 7513   برقم    20191015:  تاريخ ، والمحاسبين المحامين الساده من الغير توكيل حق وله

 البيع حق وله الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد عيسى عبدالهادى هيبه -  6

 توكيل او عليها المسحوب البنوك كافه عن بالشركه الخاصه الشيكات وصرف استالم وكذا الشركه سيارات كافه عن للغير او لنفسه

 الحكوميه الجهات من الغير امام عنها والتوقيع الشركه تمثيل حق وله الشركه عن المسئول المدير وحده وهو ذلك فى عنه ينوب من

 والرسميه العرفيه االوراق جميع فى الشركه باسم التوقيع حق وله االخرى والشركات المعنويه واالشخاص واالفراد حكوميه والغير

 7513   برقم    20191015:  تاريخ ، والمحاسبين المحامين الساده من الغير توكيل حق وله

 الشركه باسم الالزمه االجراءات كافه اتخاذ فى وغيرهم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد عيسى عبدالهادى هيبه -  7

 7513   برقم    20191015:  تاريخ ، 0

 الشركه باسم الالزمه االجراءات كافه اتخاذ فى وغيرهم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  محمد عيسى عبدالهادى هيبه -  8

 7513   برقم    20191015:  تاريخ ، 0

    20191023:  تاريخ ، احتياطى اول توقيع  ادارة جلسم رئيس نائب  تعاونية جمعية  عبدالقادر سليمان حسين المنتصر -  9

 6129   برقم

 6129   برقم    20191023:  تاريخ ، احتياطى اول توقيع  صندوق امين  تعاونية جمعية  مدنى محمد عمر نصر -  10

 6129   برقم    20191023:  تاريخ ، احتياطى اول توقيع  سكرتير  تعاونية جمعية  عبدالحميد عبدالقادر ناجى ادريس -  11

   برقم    20191023:  تاريخ ، احتياطى اول توقيع  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  عبدالقادر سليمان فتحى حسن -  12

6129 

 6129   برقم    20191023:  تاريخ ، احتياطى اول توقيع  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  توفيق محمد هشام عمرو -  13

    20191023:  تاريخ ، اصلى ثانى توقيع  ادارة مجلس رئيس نائب  تعاونية جمعية  عبدالقادر سليمان حسين المنتصر -  14

 6129   برقم

 6129   برقم    20191023:  تاريخ ، اصلى ثانى توقيع  صندوق امين  تعاونية جمعية  مدنى محمد عمر نصر -  15

 6129   برقم    20191023:  تاريخ ، اصلى ثانى توقيع  سكرتير  تعاونية جمعية  عبدالحميد عبدالقادر ناجى ادريس -  16

   برقم    20191023:  تاريخ ، اصلى ثانى توقيع  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  عبدالقادر سليمان فتحى حسن -  17

6129 

 6129   برقم    20191023:  تاريخ ، اصلى ثانى توقيع  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  توفيق محمد هشام عمرو -  18

 ، احتياطى ثانى توقيع االداره مجلس سكرتير  ادارة مجلس رئيس نائب  تعاونية جمعية  عبدالقادر سليمان حسين المنتصر -  19

 6129   برقم    20191023:  تاريخ

    20191023:  تاريخ ، احتياطى ثانى توقيع االداره مجلس سكرتير  صندوق امين  تعاونية جمعية  مدنى محمد عمر نصر -  20

 6129   برقم

:  تاريخ ، احتياطى ثانى توقيع االداره مجلس سكرتير  سكرتير  تعاونية جمعية  عبدالحميد عبدالقادر ناجى ادريس -  21

 6129   برقم    20191023

:  تاريخ ، احتياطى ثانى توقيع االداره مجلس سكرتير  ادارة مجلس ئيسر  تعاونية جمعية  عبدالقادر سليمان فتحى حسن -  22

 6129   برقم    20191023



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، احتياطى ثانى توقيع االداره مجلس سكرتير  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  توفيق محمد هشام عمرو -  23

 6129   برقم    20191023

 القانونى الممثل وهو 0 اصلى اول توقيع  ادارة مجلس رئيس نائب  تعاونية جمعية  عبدالقادر سليمان حسين المنتصر -  24

 ، الغير ولدى والخاص العام والقطاع والهيئات الحكوميه والمصالح الجهات وكافه والبنوك العقارى الشهر مع التعامل فى للجمعيه

 6129   برقم    20191023:  تاريخ

 مع التعامل فى للجمعيه القانونى الممثل وهو 0 اصلى اول توقيع  صندوق امين  تعاونية جمعية  مدنى محمد عمر نصر -  25

    20191023:  تاريخ ، الغير ولدى والخاص العام والقطاع والهيئات الحكوميه والمصالح الجهات وكافه والبنوك العقارى الشهر

 6129   برقم

 مع التعامل فى للجمعيه القانونى الممثل وهو 0 اصلى اول توقيع  سكرتير  ونيةتعا جمعية  عبدالحميد عبدالقادر ناجى ادريس -  26

    20191023:  تاريخ ، الغير ولدى والخاص العام والقطاع والهيئات الحكوميه والمصالح الجهات وكافه والبنوك العقارى الشهر

 6129   برقم

 فى للجمعيه القانونى الممثل وهو 0 اصلى اول توقيع  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  عبدالقادر سليمان فتحى حسن -  27

:  تاريخ ، الغير ولدى والخاص العام والقطاع والهيئات الحكوميه والمصالح الجهات وكافه والبنوك العقارى الشهر مع التعامل

 6129   برقم    20191023

 التعامل فى للجمعيه القانونى الممثل وهو 0 اصلى اول توقيع  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  توفيق محمد هشام عمرو -  28

    20191023:  تاريخ ، الغير ولدى والخاص العام والقطاع والهيئات الحكوميه والمصالح الجهات وكافه والبنوك العقارى الشهر مع

 6129   برقم

 على والتوقيع الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيسى بالل احمد حسن -  29

 الشهر امام والحضور والبنوك التجارى والسجل الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع بالشركه الخاصه والمحررات والعقود الشيكات

 االعمال وكافه االئتمان وقروض والتسهيالت والرهن والشراء البيع عقود على والتوقيع الرسميه الجهات كافه امام والتوقيع العقارى

 وابرام الشركه اصول لكافه الشراء او البيع وحق السيارات او وللمنقوالت للعقارات سواء عام بوجه الشركه باسم المصرفيه

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، ان بشرط الشركه يخص ما كافه على والتوقيع الصفقات

 على والتوقيع الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيسى بالل احمد حسن -  30

 الشهر امام والحضور والبنوك التجارى والسجل الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع بالشركه الخاصه والمحررات والعقود الشيكات

 االعمال وكافه االئتمان وقروض والتسهيالت والرهن والشراء البيع عقود على والتوقيع الرسميه الجهات كافه امام والتوقيع العقارى

 وابرام الشركه اصول لكافه الشراء او البيع وحق السيارات او وللمنقوالت للعقارات سواء عام بوجه الشركه باسم المصرفيه

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، ان بشرط الشركه يخص ما كافه على والتوقيع الصفقات

 على والتوقيع الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيسى بالل احمد حسن -  31

 الشهر امام والحضور والبنوك التجارى والسجل الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع بالشركه الخاصه والمحررات والعقود الشيكات

 االعمال وكافه االئتمان وقروض والتسهيالت والرهن والشراء البيع عقود على والتوقيع رسميهال الجهات كافه امام والتوقيع العقارى

 وابرام الشركه اصول لكافه الشراء او البيع وحق السيارات او وللمنقوالت للعقارات سواء عام بوجه الشركه باسم المصرفيه

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، ان بشرط الشركه يخص ما كافه على والتوقيع الصفقات

 الشيكات على والتوقيع الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  متخارج شريك  تضامن شركة  محمد عمر سليمان احمد -  32

 العقارى الشهر امام والحضور والبنوك التجارى والسجل الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع بالشركه الخاصه والمحررات والعقود

 االعمال وكافه االئتمان وقروض والتسهيالت والرهن والشراء البيع عقود على والتوقيع الرسميه الجهات كافه امام والتوقيع

 وابرام الشركه اصول لكافه الشراء او البيع وحق السيارات او وللمنقوالت للعقارات سواء عام بوجه الشركه باسم المصرفيه

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، ان بشرط الشركه يخص ما كافه على والتوقيع الصفقات

 الشيكات على والتوقيع الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  متخارج شريك  تضامن شركة  محمد عمر سليمان احمد -  33

 العقارى الشهر امام والحضور والبنوك التجارى والسجل الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع بالشركه الخاصه والمحررات والعقود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االعمال وكافه االئتمان وقروض والتسهيالت والرهن والشراء البيع عقود على والتوقيع الرسميه الجهات كافه امام والتوقيع

 وابرام الشركه اصول لكافه الشراء او البيع وحق السيارات او وللمنقوالت للعقارات سواء عام بوجه الشركه باسم المصرفيه

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، ان بشرط الشركه يخص ما كافه على والتوقيع الصفقات

 الشيكات على والتوقيع الشركه عن والتوقيع االداره حق وحده له  متخارج شريك  تضامن شركة  محمد عمر سليمان احمد -  34

 العقارى الشهر امام والحضور والبنوك التجارى والسجل الحكوميه الجهات كافه امام والتوقيع بالشركه الخاصه والمحررات والعقود

 االعمال وكافه االئتمان وقروض والتسهيالت والرهن والشراء البيع عقود على والتوقيع الرسميه الجهات كافه امام والتوقيع

 وابرام الشركه اصول لكافه الشراء او البيع وحق السيارات او وللمنقوالت للعقارات سواء عام بوجه الشركه باسم المصرفيه

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، ان بشرط الشركه يخص ما كافه على والتوقيع الصفقات

 فى وله اغراضها ضمن ومن الشركه لصالح التصرف يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيسى بالل احمد حسن -  35

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، عنه نيابه التوقيع فى الغير يوكل ان ذلك

 فى وله اغراضها ضمن ومن الشركه لصالح التصرف يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيسى بالل احمد حسن -  36

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، عنه نيابه التوقيع فى الغير يوكل ان ذلك

 فى وله اغراضها ضمن ومن الشركه لصالح التصرف يكون  متضامن وشريك مدير  ضامنت شركة  عيسى بالل احمد حسن -  37

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، عنه نيابه التوقيع فى الغير يوكل ان ذلك

 ذلك فى وله اغراضها ضمن ومن الشركه لصالح التصرف يكون  متخارج شريك  تضامن شركة  محمد عمر سليمان احمد -  38

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، عنه نيابه التوقيع فى الغير يوكل ان

 ذلك فى وله اغراضها ضمن ومن الشركه لصالح التصرف يكون  متخارج شريك  تضامن شركة  محمد عمر سليمان احمد -  39

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، عنه نيابه التوقيع فى الغير يوكل ان

 ذلك فى وله اغراضها ضمن ومن الشركه لصالح التصرف يكون  متخارج شريك  تضامن شركة  محمد عمر سليمان احمد -  40

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، عنه نيابه التوقيع فى الغير يوكل ان

 بما وتخالص مستحقاته كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيسى بالل احمد حسن -  41

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، 0 الشركه قبل عليه وما له

 بما وتخالص مستحقاته كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيسى بالل احمد حسن -  42

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، 0 الشركه قبل عليه وما له

 بما وتخالص مستحقاته كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عيسى بالل احمد حسن -  43

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، 0 الشركه قبل عليه وما له

 وما له بما وتخالص مستحقاته كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متخارج شريك  تضامن شركة  محمد عمر سليمان احمد -  44

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، 0 الشركه قبل عليه

 وما له بما وتخالص مستحقاته كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متخارج شريك  تضامن شركة  محمد عمر سليمان احمد -  45

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، 0 الشركه قبل عليه

 وما له بما وتخالص مستحقاته كافه استالمه بعد الشركه من تخارج  متخارج شريك  تضامن شركة  محمد عمر سليمان احمد -  46

 13620   برقم    20191030:  تاريخ ، 0 الشركه قبل عليه

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 9179   برقم    20191001:  تاريخ ، 1868  2018-8-9/ ج  سعيد جمعه مستور مرتاح -  1

 11715   برقم    20191001:  تاريخ ، 1865  2015-10-13/ ج  سعيد جرجس فهمى فهيم -  2

 7763   برقم    20191001:  تاريخ ، 1871  2019-9-19/ ج  الواحد عبد محمد وحيده عمر -  3

 13968   برقم    20191001:  تاريخ ، 1869  2019-6-2/ ج  حراجى على صفوت محمد هانى -  4

 10944   برقم    20191001:  تاريخ ، 1864  2019-3-15/ ج  خليل خله صبحى نادر -  5

 8154   برقم    20191002:  تاريخ ، 1872  2015/10/16 ج  السالم عبد الحميد عبد جمال -  6

 956   برقم    20191002:  تاريخ ، 1886  2005-10-22/ ج  حريمس قنفود صابر -  7

 956   برقم    20191002:  تاريخ ، 1887  2010-10-22/ ج  حريمس قنفود صابر -  8

 956   برقم    20191002:  تاريخ ، 1888  2015-10-22/ ج  حريمس قنفود صابر -  9

 956   برقم    20191002:  تاريخ ، 1880  2009-5-22/ ج  حريمس قنفود صابر -  10

 956   برقم    20191002:  تاريخ ، 1881  2014-5-22/ ج  حريمس قنفود صابر -  11

 956   برقم    20191002:  تاريخ ، 1882  2019-5-22/ ج  حريمس قنفود صابر -  12

 956   برقم    20191002:  تاريخ ، 1877  1973-9-30/ ج  حريمس قنفود صابر -  13

 956   برقم    20191002:  تاريخ ، 1878  1978-9-30/ ج  حريمس قنفود صابر -  14

 956   برقم    20191002:  تاريخ ، 1879  1983-9-30/ ج  حريمس قنفود صابر -  15

 11573   برقم    20191002:  تاريخ ، 1874  2015/06/08/ ج  دويك رحومه خميس عاشور -  16

 956   برقم    20191002:  تاريخ ، 1883  2005-3-15/ ج  حريمس قنفود صابر -  17

 956   برقم    20191002:  تاريخ ، 1884  2010-3-15/ ج  حريمس قنفود صابر -  18

 956   برقم    20191002:  تاريخ ، 1885  2015-3-15/ ج  حريمس قنفود صابر -  19



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 10821   برقم    20191003:  تاريخ ، 1905  2013/12/15 ج  فرحات مستور ابراهيم مصطفى -  20

 10821   برقم    20191003:  تاريخ ، 1906  2018/12/15 ج  فرحات مستور ابراهيم مصطفى -  21

 11075   برقم    20191003:  تاريخ ، 1897  2019/06/18 ج  كيالنى عمران محمد السالم عبد -  22

 12686   برقم    20191003:  تاريخ ، 1903  2017-4-9/ ج  جباره السيد السعيد صفوت -  23

 13666   برقم    20191007:  تاريخ ، 1911  2018-12-5/ ج  محمد مصطفى محمد أحمد -  24

   برقم    20191007:  تاريخ ، 1911  2018-12-5/ ج(   خضر محمد مصطفى محمد احمد) والتصدير لالستيراد خضر -  25

13666 

 12959   برقم    20191007:  تاريخ ، 1912  2017/09/10 ج  عطية أبوشليف راضى خالد -  26

 6952   برقم    20191007:  يختار ، 1909  2017-12-4/ ج  الرحيم عبد عمر صالح -  27

 6916   برقم    20191008:  تاريخ ، 1916  2017-11-10/ ج  جبريل رمضان موسى -  28

 11137   برقم    20191008:  تاريخ ، 1917  2019-8-16/ ج  مصطفى أحمد مصطفى ياسر -  29

 7097   برقم    20191008:  تاريخ ، 1921  2018-3-14/ ج  محمد بدوى احمد محمد -  30

 14191   برقم    20191009:  تاريخ ، 1929  2019-11-16/ ج  عبدربه مبرى مستور عبدالقادر -  31

 8670   برقم    20191009:  تاريخ ، 1933  2017/02/12 ج  السيد محمد عادل محمد -  32

 12908   برقم    20191010 : تاريخ ، 1940  2017-7-25/ ج  عبد محمود إبراهيم حلمى -  33

 14262   برقم    20191010:  تاريخ ، 1936  2019-12-24/ ج  علوانى عبدالقادر مستور فايز -  34

 9474   برقم    20191013:  تاريخ ، 1946  2019-8-21/ ج  الحميد عبد عباس السيد خالد -  35

 13237   برقم    20191013:  تاريخ ، 1951  2018-2-21/ ج  سليمـان عبدالمالك مصطفـى جمعـة -  36

 11902   برقم    20191013:  تاريخ ، 1947  2016-3-22/ ج  موسى عوض مبروك جالى -  37

 8365   برقم    20191013:  تاريخ ، 1953  2006-5-7/ ج  سليم العزيز عبد حسن -  38

 8365   برقم    20191013:  تاريخ ، 1954  2011-5-7/ ج  سليم العزيز عبد حسن -  39

 8365   برقم    20191013:  تاريخ ، 1955  2016-5-7/ ج  سليم العزيز عبد حسن -  40

 11229   برقم    20191013:  تاريخ ، 1961  2019-11-2/ ج  بركات ابراهيم احمد ايمن -  41

 9238   برقم    20191013:  تاريخ ، 1950  2018-10-18/ ج  هيبه فضل احمد -  42

 14069   برقم    20191014:  تاريخ ، 1960  2019-8-28/ ج  رشوان إسماعيل أحمد ألهم -  43

 9161   برقم    20191014:  تاريخ ، 1958  2013-7-13/ ج  الشرقاوي اليزيد ابو كمال سمير -  44

 9161   برقم    20191014:  تاريخ ، 1959  2018-7-13/ ج  الشرقاوي اليزيد ابو كمال سمير -  45

 10788   برقم    20191015:  تاريخ ، 1971  2018-11-12/ ج  عبدالعزيز عبدالحليم فاروق محمد -  46



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 6831   برقم    20191015:  تاريخ ، 1966  2007-9-2/ ج  محمد ابراهيم محمد -  47

 6831   برقم    20191015:  تاريخ ، 1967  2012-9-2/ ج  محمد ابراهيم محمد -  48

 6831   برقم    20191015:  تاريخ ، 1968  2017/09/03 ج  محمد ابراهيم محمد -  49

 13839   برقم    20191015:  تاريخ ، 1963  2019/03/24 ج  رحومه عياد صالح ناصف -  50

 11046   برقم    20191015:  تاريخ ، 1970  2019/05/25 ج  الحناوى عوض محمد طارق -  51

 14077   برقم    20191016:  تاريخ ، 1976  2019/09/02 ج  فهمى محمد عبداللطيف خميس عبدهللا -  52

 14077   برقم    20191016:  تاريخ ، 1976  2019/09/02 ج  حماد عبداللطيف خميس عبدهللا -  53

 7600   برقم    20191016:  تاريخ ، 1983  2019-4-23/ ج  السيد سعد عز -  54

 12847   برقم    20191016:  تاريخ ، 1980  2017-6-14/ ج  محمد احمد عبدهللا حسنى -  55

 2957   برقم    20191017:  تاريخ ، 1986  2013-1-21/ ج  صالح موسي عطيه -  56

 2957   برقم    20191017:  تاريخ ، 1987  2018-1-21/ ج  صالح موسي عطيه -  57

 8240   برقم    20191017:  تاريخ ، 1989  2011-1-20/ ج  نغش عبده احمد سيد عادل -  58

 8240   برقم    20191017:  تاريخ ، 1990  2016-1-20/ ج  نغش عبده احمد سيد عادل -  59

 13085   برقم    20191017:  تاريخ ، 1992  2017/11/29ج  سالم على أحمد محمد -  60

 11184   برقم    20191017:  تاريخ ، 1988  2019-9-27/ ج  العاطي عبد محمد حسين هيثم -  61

 9299   برقم    20191017:  تاريخ ، 1985  2019-1-20/ ج  سليمان ابراهيم فتحى -  62

 10685   برقم    20191020:  تاريخ ، 1997  2018/07/01 ج  عبدالسالم خليل خميس محمود -  63

    20191020:  تاريخ ، 1997  2018/07/01 ج(   عبدالسالم خليل خميس محمود)  الذهبيه للمصوغات خليل محمود -  64

 10685   برقم

 6108   برقم    20191020:  تاريخ ، 1992  2019-10-24/ مكررج االيداع  احمد مكى عمر محمد -  65

 2290   برقم    20191021:  تاريخ ، 172  2015/10/29 ج  المالك عبد يعقوب الناصر عبد -  66

 12653   برقم    20191021:  تاريخ ، 2010  2017/03/27 ج  غنيوه فايز عبدالمنعم شريف -  67

 11783   برقم    20191021:  تاريخ ، 2006  2015-12-16/ ج  محمد رويفه سعد عيد -  68

 11236   برقم    20191021:  تاريخ ، 2008  2019/11/04ج  ربه عبد الشفيع عبد جمعه كمال -  69

 7538   برقم    20191022:  تاريخ ، 2014  2019/02/24 ج  محمد عمر نصر -  70

 9123   برقم    20191022:  تاريخ ، 2019  2018/06/09 ج  رجب الحميد عبد موسي -  71

 8092   برقم    20191022:  تاريخ ، 2015  2005/08/21 ج  شريف سليمان الجواد عبد -  72

 8092   برقم    20191022:  تاريخ ، 2016  2010/08/21 ج  شريف سليمان الجواد عبد -  73



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 8092   برقم    20191022:  تاريخ ، 2017  2015/08/21 ج  شريف سليمان الجواد عبد -  74

 8603   برقم    20191022:  تاريخ ، 2012  2016/12/29 ج  مراجع زيد ابو فتحى -  75

 9909   برقم    20191023:  تاريخ ، 2021  2016/03/28 ج  الواحد عبد مؤمن الجليل عبد شريف -  76

 6421   برقم    20191023:  تاريخ ، 2023  2016/05/13 ج  عطيوة فرج فضل -  77

 6107   برقم    20191024:  تاريخ ، 2029  2019/10/15 ج"  السنباطى عبدالفتاح أحمد خالد" للمقاوالت السنباطى -  78

    20191024:  تاريخ ، 2029  2019/10/15 ج(   السنباطى احمد عبدالفتاح احمد خالد)  والمقاوالت للهندسه السنباطى -  79

 6107   برقم

 14054   برقم    20191024:  تاريخ ، 2031  2019/08/18ج  مغيب عاصى عبدالقادر منعم -  80

 9416   برقم    20191027:  تاريخ ، 2037  2019-5-21/ ج  العزبي محمود صالح محمود -  81

   برقم    20191027:  تاريخ ، 2037  2019-5-21/ ج"  العزبي محمود صالح محمود" والتوريدات الغذائية المواد تجارة -  82

9416 

 12872   برقم    20191028:  تاريخ ، 2043  2017-7-3/ ج  إدريس سعد محمد فايز -  83

 13816   برقم    20191028:  تاريخ ، 2044  2019-3-13/ ج  سالمة عجيلة محمود أحمد -  84

 10203   برقم    20191029:  تاريخ ، 2048  2017-3-11/ ج  السيد ايراهيم فتحي عمرو -  85

 5766   برقم    20191030:  تاريخ ، 2061  2017/05/12 ج  العال ابو ابراهيم محمود اسامه -  86

 5766   برقم    20191030:  تاريخ ، 2062  2018/03/03 ج  محمد ابراهيم محمود أسامه -  87

 8423   برقم    20191031:  تاريخ ، 2069  2006/07/14 ج  السيارات لتأجير فرحات مكتب -  88

 8423   برقم    20191031:  تاريخ ، 2070  2011/07/14 ج  السيارات لتأجير فرحات مكتب -  89

 8423   برقم    20191031:  تاريخ ، 2071  2016/07/14 ج  السيارات لتأجير فرحات مكتب -  90

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 12877   برقم    20191003:  تاريخ ، 1904  2017/07/09 ج  وشريكه عبدالعاطى عبدهللا رجب -  1

 14008   برقم    20191014:  تاريخ ، 1962  2019-7-10/ ج  وشريكة علوانى عبدالحميد شرفاد ربيع -  2

 5188   برقم    20191020:  تاريخ ، 2003  2019-6-19/ ج  مصرية مساهمة ؛ والتعمير لالسكان الروم علم شركة -  3

 5188   برقم    20191020:  تاريخ ، 2003  2019-6-19/ ج  م.م.ش العمرانية للتنمية الروم وعلم سمال -  4

   برقم    20191023:  تاريخ ، 2026  2019/12/11 ج  مطروح بمحافظه والتعمير لالنشاء االنتاجيه التعاونيه الجمعيه -  5

6129 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عو النشر أو إعادة الطبالتعديل أ منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 10823   برقم    20191027:  تاريخ ، 2036  2018/12/17 ج  وشريكه على احمد محمد احمد -  6

 10823   برقم    20191027:  تاريخ ، 2036  2018/12/17 ج  وشركاه على احمد محمد احمد -  7

 10823   برقم    20191027:  تاريخ ، 2036  2018/12/17 ج  وشريكه على احمد محمد احمد -  8

 10823   برقم    20191027:  تاريخ ، 2036  2018/12/17 ج  وشركاه على احمد محمد احمد -  9

 4429   برقم    20191029:  تاريخ ، 2055  2015/10/09 ج  الشامى للخبز أبوالحسن اوالد -  10

 4429   برقم    20191029:  تاريخ ، 2055  2015/10/09 ج  الشامى للخبز أبوالحسن اوالد -  11

 8925   برقم    20191031:  تاريخ ، 2080  2017/10/27 ج  وشركاه اسماعيل محمد اسماعيل -  12

 8925   برقم    20191031:  تاريخ ، 2080  2017/10/27 ج  وشركاه  اسماعيل محمد اسماعيل/ ماركت ميدو شركه -  13

 8925   برقم    20191031:  تاريخ ، 2082  2018/04/14 ج  وشركاه اسماعيل محمد اسماعيل -  14

 8925   برقم    20191031:  تاريخ ، 2082  2018/04/14 ج  ماركت ميدو شركه -  15

 8925   برقم    20191031:  تاريخ ، 2081  2018/10/14 ج  وشركاه اسماعيل محمد اسماعيل -  16

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


