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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مقاوالت عن 17887 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طاهر عطيوه عبدالقادر حامد -  1

 طاهر عطيوه عبدالقادر/ ملك االسكندريه ش غزاله الضبعه:  بجهة ، وتوريداتها عموميه

 مكتب عن 17860 برقم 20191104 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج عبدالمهدى احمد محمد -  2

 عميره فرج خليفه ناجى/ ملك ابوعميره صبحى محل بجوار الرئيسى الشارع عجيبه:  بجهة ، الدواجن اعالف وتجاره توزيع

 ، الوميتال ورشه عن 17880 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سليم محمد نادية -  3

 عبدالغني محمد احمد/ ملك االندلسية بنزينة بعد الروم علم شارع:  بجهة

 عن 17908 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن كلحى عبدالرسول حسن -  4

 عبدالغنى عفيفي محمود/ ملك المدارس مجمع بجوار عطيوة الشيخ شارع 2ك مطروح:  بجهة ، بناء مواد توريد مكتب

 تجاره عن 17866 برقم 20191107 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميده ابوحميد وصفى خالد -  5

 حميده ابوحميد وصفى/ ملك المهمات شارع الرمل وادى:  بجهة ، سيارات زيوت

 جزارة عن 17878 برقم 20191113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميهوب الغنى عبد ميهوب سليم -  6

 عبدالغنى ميهوب مساعد/ ملك الغاز مستودع بجوار عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، لحوم

 عن 17879 برقم 20191113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمجيد حسن عبدالهادى صالح -  7

 محمود حسن ابراهيم/ ملك الرئيسي الشارع الجفيرة قرية الضبعة:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت مكتب

 توريدات عن 17910 برقم 20191125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده عبدالقادر زكريا يسرى -  8

 المتولى السيد طارق/ ملك خديجة مسجد بجوار الغربية العزبة مطروح:  بجهة ، بناء ومواد كهربائية اجهزة

 عن 17902 برقم 20191124 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز ابوبكر عبدالعزيز احمد -  9

 نوح بدر صالح عاطف/ ملك الشهداء مسجد بجوار بدر محالت االذاعى االرسال بجوار 4ك مطروح:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 مقاوالت مكتب عن 17920 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وحيده فايز وحيده على -  10

 جمعة صابر رضوان/ ملك 11 رقم شقة االول الدور جبر حمد احذية اعلى االسكندرية شارع الحمام:  بجهة ، وتوريداتها عمومية

 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  على ابراهيم سعيد شريف) معدات وايجار وتوريداتها العامه للمقاوالت االبيارى -  11

 مسجد بجوار الروم علم شارع:  بجهة ، معدات وايجار وتوريداتها عامه مقاوالت مكتب عن 17888 برقم 20191117 فى قيد ،

 محمد حمدم ايهاب/ ملك االفراد

 مكتب عن 14001 برقم 20191117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحومة متخطري فرج منصور -  12

 الشارع من متفرع المثانى/ بالعنوان كائن سيارات زيوت بيع/ بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، سيارات غيار وقطع زيوت تصدير

 دائم 14001برقم وقيد 2014/7/3بتاريخ 751برقم اودع الرئيسى

 مكتب عن 14001 برقم 20191117 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحومة متخطري فرج منصور -  13

 جازى صالح ابراهيم/ ملك ابوشادى صيدليه بجوار الثانويه بشارع شقه:  بجهة ، سيارات غيار وقطع زيوت تصدير

 بيع عن 17901 برقم 20191124 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد سعدالدين محمد -  14

 سعد صالح/ ملك الصفتى عادل امام جالل زاهر شارع من متفرع الخطاب بن عمر شارع مطروح:  بجهة ، وتعبئة منظفات

 عبدالزين

 مقاوالت مكتب عن 17921 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل كويلة فايز عز -  15

 محمود حسن ابراهيم/ ملك الرئيسى الشارع الضبعة:  بجهة ، وتوريداتها عمومية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عن 17884 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالجواد شبل محمد باسم -  16

 عبدالرواف العزيز عبد راضي/ ملك الدينى المعهد بجوار القصر شارع مطروح:  بجهة ، عقارى تسويق مكتب

 توريد مكتب عن 17890 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر محمد ابراهيم كرم -  17

 محمد حاتم/ ملك اسالم/ د صيدليه امام طرام بنزينه خلف العوام شارع:  بجهة ، ومطبوعات تعليميه ووسائل واحبار مكتبيه ادوات

 محمود

 مكتب عن 17871 برقم 20191112 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسي علي سعد اسامة -  18

 حسن فؤاد محمد/ ملك تاور السنوسية برج السنوسية مطروح:  بجهة ، عقاري وتسويق عامة مقاوالت

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  سليم ابوسريع حسين على) وتوريداتها العمومية للمقاوالت ابوسريع -  19

 حسين/ ملك الروم علم شارع من متفرع مالك االمام شارع:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت عن 17874 برقم 20191112

 سليم ابوسريع

 عن 17861 برقم 20191105 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالكريم عمران منصور مصطفى -  20

 شعيب احمد/ ملك العربى برج العسكرية الثانوية شارع مطروح:  بجهة ، االعالف وتوريد تجارة مكتب

 عن 17864 برقم 20191105 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبد العال عبد مبروك الفتاح عبد -  21

 عوض باتل الفتاح عبد معدول/ ملك العربي جبريل عمارة  الرئيسي الشارع الضبعة:  بجهة ، وتوريداتها عمومية تمقاوال مكتب

 مطعم عن 17917 برقم 20191127 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف احمد عبدالعزيز احمد -  22

 مفتاح على مراجع/ ملك المعناوى الشهيد مدرسة بجوار 1 رقم محل الجالء شارع20 مطروح:  بجهة ، بيتزا

 محمول بيع عن 17363 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على قاسم خميس احمد -  23

 544 برقم اودع عمر سيدى شارع الحمام/بالعنوان كائن خردوات/ بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، وقطاعى جمله

 دائم 17363 برقم وقيد 2019/3/12بتاريخ

 محمول بيع عن 17363 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على قاسم خميس احمد -  24

 النبى رب ابوزيد مرعى/ ملك عمر سيدى مقام الحمام:  بجهة ، وقطاعى جمله

 مكتب عن 17906 برقم 20191125 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد الحمد ابو عيسى محمد -  25

 سعيد الحمد ابو عيسى/ ملك خديجة مستور مسجد بجوار الشرقية العزبة الحمام:  بجهة ، النظافة لخدمات

 اجهزة عن 17875 برقم 20191113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحميد عبد محمد كامل محمد -  26

 عبدالحميد محمد كامل/ ملك مفتاح ابراهيم بجوار االسكندرية شارع الحمام:  بجهة ، منزلية وادوات كهربائية

 محل عن 17877 برقم 20191113 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر هيبه شريف عبدالرواف -  27

 عوض سعد سالم/ ملك الفرن شارع عبدالرحمن سيدي العلمين:  بجهة ، وخردوات جاهزة مالبس

 بقالة عن 17909 برقم 20191125 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم موسى بشرى كيرلس -  28

 يونان نجيب مالك/ ملك الطبية المنطقة خلف الجديد الشارع:  بجهة ، بالتجزئة

 ، صيدلية عن 17892 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ريزة غيث محمد مروان -  29

 قاسم حمد مؤمن خليفة/ ملك المجلس شارع النجيلة:  بجهة

 بقالة عن 17898 برقم 20191121 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدهللا سعد عبدالنبي -  30

 عبداللطيف محمد عوض سعيد/ ملك المياه شركة مبني بجوار الروم علم شارع مطروح:  بجهة ، بالتجزئة

 ورشة عن 17916 برقم 20191126 فى قيد ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حول اليزيد ابو رضا سامى -  31

 احمد اليزيد ابو رضا/ ملك الجديدة العمارات خلف الحديد السكة شرق4 الكيلو مطروح:  بجهة ، اخشاب
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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

 مكتب عن 12045 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حكيم مفتاح دسوقى عبدهللا -  32

 عتى/  ملك الرئيسى الشارع:  بجهة ،(  البتروليه المواد ونقل والحراسه االمن عمال عدا فيما)  بتروليه وخدمات عامه مقاوالت

 دعبوب محمد

 مكتب عن 12045 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حكيم مفتاح دسوقى عبدهللا -  33

 حمدى/  ملك الرئيسى الشارع:  بجهة ،(  البتروليه المواد ونقل والحراسه االمن عمال عدا فيما)  بتروليه وخدمات عامه مقاوالت

 محمد فرج

 مكتب عن 17912 برقم 20191126 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجميل محمد محمد بسام -  34

 معفن عبدالرازق محمد/ ملك كنوز برج - الجالء شارع مطروح:  بجهة ، الخفيف التيار شبكات واعمال كهروميكانيكية مقاوالت

 مقاوالت عن 9523 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم محمد حلمى صابر -  35

 643برقم اودع الروم علم شارع/ بالعنوان كائن رحالت مكتب/ بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، وتوريداتها عموميه

 دائم 9523 برقم وقيد 2004/11/6بتاريخ

 مقاوالت عن 9523 برقم 20191119 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نجم محمد حلمى صابر -  36

 مصطفى جابر ناديه/ ملك الصحارى تعمير مساكن خلف الروم علم شارع:  بجهة ، وتوريداتها عموميه

 مالبس عن 17857 برقم 20191103 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان على سليمان سمر -  37

 دنيال فتحى صدقى هانى/ ملك االسالم فجر مسجد بجوار مالك االمام شارع:  بجهة ، ومفروشات

 خدمات عن 10816 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك مرضى عطيه على -  38

 عبدالهادى محمود محمد/  ملك جالل زاهر شارع:  بجهة ، وصيانه بيع محمول

 خدمات عن 10816 برقم 20191120 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك مرضى عطيه على -  39

 فرحات مستور حامد/  ملك سابقا الثانويه شارع السيد مفتاح رضا شارع:  بجهة ، وصيانه بيع محمول

 قطع توريدات عن 17863 برقم 20191105 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هارون قاسم ناجى سليم -  40

 قاسم ناجى طاهر/ ملك هارون مول بجوار السادس الدور القوتلى شكرى شارع مطروح:  بجهة ، واصالحها سيارات غيار

 مكتب عن 17918 برقم 20191128 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ادريس سبيته عوض صالح -  41

 سبيته عوض عبدالرحمن/ ملك عبدالناصر جمال شارع الحمام:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 عن 17915 برقم 20191126 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعاطى سيد عبدالسالم موسى -  42

 حنفى محمد شعبان/ ملك البحرية العزبة السلوم:  بجهة ، وشحن تصدير

 ورشة عن 17891 برقم 20191118 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج احمد عبدالفتاح محمد -  43

 ناجي عوض ايمان/ ملك الصديق ابوبكر مسجد بجوار الزهور حي الوادي شارع 4ك مطروح:  بجهة ، الرخام تقطيع

 حبوب عن 17858 برقم 20191103 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود ابراهيم اسماعيل صفاء -  44

 محروس عبدالمحسن محمود/ ملك الشروق حضانه بجوار 7 الكيلو:  بجهة ، واعالف

 17904 برقم 20191124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابرهيم محمد حسن سعد) كافية ابوخشبة -  45

 بملكه المدريين شارع مع العوام شارع مطروح:  بجهة ، مشروبات كافتيريا عن

 مكتب عن 17862 برقم 20191105 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رواف ابراهيم فتحي -  46

 رواف ابراهيم احمد/ ملك الزيتون حي القصر مطروح:  بجهة ، تصدير

 معرض عن 17865 برقم 20191106 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كريم سعيد عبدربه بكر ابو -  47

 ادريس عبدالمنصف حسين/ ملك الهيثم برج الجالء شارع مطروح:  بجهة ، سيارات

 كافيتريا عن 17900 برقم 20191124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى سليمان محمد جمعة -  48

 حميدة مسعود عبدالرحمن/ ملك االندلسية قرية امام الجديد الكورنيش شارع مطروح:  بجهة ، ومشروبات ماكوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 17872 برقم 20191112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مفتاح ادم مبارك صفىو -  49

 جويدة عبدالرحمن طاهر/ ملك الجالء كافيتريا بجوار الجالء شارع مطروح:  بجهة ، الغذائية للمواد تجارية توكيالت

 مكتب عن 17907 برقم 20191127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميهوب عبدالونيس رجب فرج -  50

 17907 رقم سجل عبدالونيس رجب صالح/  ملك عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، بناء مواد توريد

 مكتب عن 17907 برقم 20191127 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميهوب عبدالونيس رجب فرج -  51

 عبدالونيس رجب صالح/  ملك الرئيسى الشارع عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، بناء مواد توريد

 20191124 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  علوانى عبدالسالم عبدالراضى صبرى)للتجنيد المالكى -  52

 عبدالقادر هللا جاب عبدالرحمن/ ملك اسكندرية شارع الحمام:  بجهة ، تنجيد محل عن 17899 برقم

 عن 17893 برقم 20191119 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل عبدالمجيد اسماعيل احمد -  53

 عبدالمجيد اسماعيل عبدالمجيد/ ملك العربى المغرب سوق 114رقم محل مطروح:  بجهة ، تصدير مكتب

 مكتب عن 17870 برقم 20191111 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دوقة قنفود موسى ابراهيم -  54

 دوقة قنفود موسي/ ملك بحرى كاتو قرية الضبعة:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 بيع مكتب عن 17882 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مفتاح حامد فرج -  55

 راضى سالم احمد/ ملك الدولى مطروح طريق 7 ك مطروح:  بجهة ، سيارات وتاجير

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  حميد غالب غنيوة منصور) وتوريداتها العمومية للمقاوالت غالب -  56

/ ملك غالب اوالد عبدالرحمن سيدى الفرن شارع العلمين:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت عن 17886 برقم 20191114

 عبدالكريم صالح رجب

 مكتب عن 17896 برقم 20191120 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقادر السيد سمير نوال -  57

/ ملك ابوبكر بنت اسماء و الصحابة اهل مسجدى بجوار البريد شارع خلف الغربية العزبة مطروح:  بجهة ، تصدير و استيراد

 رزق السيد زينب

 17873 برقم 20191112 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برعى محمد العزيز عبد على العزيز عبد -  58

 فيتورى العوام محمد رجب/ ملك السنترال جامع بجوار الرطب عمارة:  بجهة ، مواقع وتصميم وتطبيقاتها كمبيوتر برمجة عن

 مكتب عن 17922 برقم 20191128 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم عقيلة حمدى عبدالهادى -  59

 قاسم عقلية حمدى/ ملك الشرقى القبلى الحى الضبعة:  بجهة ، وشحن تصدير

 ، صيدالية عن 17883 برقم 20191113 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف موسي مخلص سمر -  60

 رحومه عتيق غنيمة/ ملك التجارى مدرسة شارع 4ك مطروح:  بجهة

 محل عن 17905 برقم 20191125 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوشناف سعيد ابوبكر يونس -  61

 سعيد ابوبكر عبدالعاطي/ ملك الفتح مسجد بجوار البحرية الغربية العزبة الضبعة:  بجهة ، خردوات

 مكتب عن 17913 برقم 20191126 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبيده احمد عبدالحميد ابراهيم -  62

 السلوم شرطة قسم بجوار السلوم:  بجهة ،( كلها 19 والمجموعة السادسه المجموعة من 36 الفقرة عدا فيما)وتصدير استيراد

 عبدالرحيم محمد حسين/ ملك السلوم بريد مكتب وبجوار

 ورشة عن 17914 برقم 20191126 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح موسى ناجى يوسف -  63

 صالح موسى ناجى/ ملك الحكمة راس قرية مطروح:  بجهة ، حدادة

 بجهة ، اتيلية عن 17903 برقم 20191124 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابراهيم احمد سارة -  64

 محمد ابراهيم احمد/ ملك العام مستشفى امام علوى السابع الدور فرعاص برج مطروح: 

 مكتب عن 17894 برقم 20191120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان فتحى عثمان هيثم -  65

 الشركسي نعيم احمد عيد/ ملك حسن ماركت سوبر بجوار الرئيسي شارع اول العلمين:  بجهة ، المقاوالت



 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

 مقاوالت عن 17868 برقم 20191111 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي خميس علوانى مدحت -  66

 عبيد احمد نبيل حماده/ ملك الثالث الدور مساعد برج الروم علم شارع:  بجهة ، وتوريداتها عمومية

 مكتب عن 17869 برقم 20191111 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مبرك ابراهيم محمد -  67

 مبروك ابراهيم مبروك/ ملك القوتلى شكرى شارع:  بجهة ، سيارات غيار قطع تصدير

 ، كافتيريا عن 17859 برقم 20191104 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد اسماعيل رمضان عمر -  68

 تماوى عبداللطيف عبدالسالم/ ملك مطروح محامين نقابه خلف 3 عماره الشاطئ شارع:  بجهة

 وساطة مكتب عن 17881 برقم 20191113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  انور محمد فخرى محمد -  69

 عبدالحليم احمد محمد احمد/ ملك العلمين بناحية كائنة شقة المدارس شارع العلمين:  بجهة ، عقارات وايجار وشراء بيع فى

 بجهة ، بقالة عن 17885 برقم 20191114 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسي خطاب حامد صالح -  70

 محمد موسي خطاب حامد/ ملك الحكمة راس الخطاب بن عمر شارع مطروح: 

 عن 17897 برقم 20191120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالجواد السامى محمد محمود -  71

 السلم يسار علوى الثانى بالدور شقة الشرطة مخازن بجوار العسكرية الثانوية شارع مطروح:  بجهة ، وتوريداتها عامة مقاوالت

 عبدالجواد السامى محمد/ ملك

 معرض عن 17895 برقم 20191120 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد برانى محمد صابر -  72

 بكر على السيدة/ ملك انجى قهوة خلف بورسعيد شارع13 مطروح:  بجهة ، سيارات

 وشوى بيع عن 17876 برقم 20191113 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمار حسن صابر بدر -  73

 سيف ابو كامل/ ملك مسعود اوالد قرية االسكندرية شارع الحمام:  بجهة ، اسماك

 تأجير عن 17907 برقم 20191125 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ميهوب عبدالونيس رجب فرج -  74

 ميهوب عبدالونيس رجب صالح/ ملك عبدالرحمن بسيدي الرئيسى الشارع العلمين:  بجهة ، مفروش

 بيع عن 17919 برقم 20191128 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمد نجيب محمد الهام -  75

 محمود سعد نجاح/ ملك سلطان حسن عمارة خلف الغاز مستودع خلف الروم علم شارع:  بجهة ، بالتجزئة غذائية مواد

 مكتب عن 17867 برقم 20191107 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مبروك محمد اسالم -  76

 صالح نجيب عبدالحليم/ ملك 14 عمارة عالم حسن مساكن مطروح:  بجهة ، عامه ومقاوالت انشاءات

 بيع معرض عن 17911 برقم 20191126 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح على فرج محمد -  77

 خميس عدالن احمد/  ملك الجمعيه بجوار االسكندريه شارع:  بجهة ، سيارات وتاجير

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 20191117 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   العقاري التسويق  ،  شركة   وشريكها النوسانى محمود محمود نورا -  1

 النوساني محمود محمود/ ملك النصر حديقة امام علي الحاج عزبة:  بجهة ، العقاري التسويق عن ، 17889 برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20191105 تاريخ وفى ،   12423:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حامد محمد محمد سعيد   - 1

 نهائيا التجارة ترك

  السجل شطب/محو تم   20191106 تاريخ وفى ،   14778:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض عياد شامخ حسن   - 2

 نهائيا التجارة ترك

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   17055:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سعد محمد صالح يونس   - 3

 نهائيا التجارة ترك

 تم   20191107 تاريخ وفى ،   16460:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشاذلى احمد سيد الشاذلى جمال محمد   - 4

 نهائيا التجارة ترك  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   7980:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض خالد ناجى عمران   - 5

 نهائيا التجارة ترك

  السجل شطب/محو تم   20191107 تاريخ وفى ،   8834:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الونيس عبد السالم عبد عالم   - 6

 نهائيا التجارة ترك

  السجل شطب/محو تم   20191112 تاريخ وفى ،   15055:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حفيظ متموح حميده هللا عبد   - 7

 نهائيا التجارة ترك

  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   15606:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان خالد صالح ناجى   - 8

 نهائيا التجارة ترك

 شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   14673:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد الحميد عبد محمود   - 9

 نهائيا التجارة ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191113 تاريخ وفى ،   11043:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عيسى موسى عيد فتحى   - 10

 نهائيا التجارة ترك

 شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   9914:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف هللا حسب عرفه اماني   - 11

 نهائيا التجارة ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191121 تاريخ وفى ،   10870:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مجلى عبدالعال محمد أحمد   - 12

 2019/11/21 بتاريخ 2233 بالتاشير المحل هذا الغاء تم

  السجل شطب/محو تم   20191124 تاريخ وفى ،   5896:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كريم محمد طالب مفتاح   - 13

 نهائيا التجارة ترك

 شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   14866:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالونيس سعيد عبدهللا أحمد   - 14

 نهائيا التجارة ترك  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   20191125 تاريخ وفى ،   14841:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدر هيبة ناجى الباسط عبد   - 15

 نهائيا التجارة ترك

 شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   11921:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد فضل عيسى عبدالكريم   - 16

 نهائيا التجارة ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20191126 تاريخ وفى ،   5024:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل عبدالسميع ابراهيم   - 17

 نهائيا التجارة ترك

 ترك  السجل شطب/محو تم   20191128 تاريخ وفى ،   17843:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بدر جبر هيبه خالد   - 18

 نهائيا التجارة

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  12045 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حكيم مفتاح دسوقى عبدهللا -  1

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  12273 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مشاظى خالد محمود توفيق -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  12273 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مشناظى خالد محمد توفيق -  3

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191103 ، تاريخ وفي  17414 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عالم عبدالرحيم شعبان رافت -  4

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

,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  17858 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمود ابراهيم اسماعيل صفاء -  5

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191104 ، تاريخ وفي  17822 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح يسىمن جمعه سيد -  6

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  9759 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  جرجس بطرس فرج اميل -  7

  جنيه  25000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  15172 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العزيز عبد أحمد السيد عطاء -  8

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  16975 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القاضى محمد محمد احمد ماهر -  9

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191105 ، تاريخ وفي  17830 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  يوسف محمد فاروق ياسر -  10

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  9985 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسعود هللا جاب  هللا رزق سواح -  11

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  المال رأس تعديل تم  20191107 ، تاريخ وفي  9985 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسعود هللا جاب هللا رزق سواح -  12

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

 المال رأس تعديل تم  20191111 ، تاريخ وفي  15884 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مسعود عبدالرحيم شرفاد عبدالرازق -  13

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191112 ، تاريخ وفي  9450 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  داود دعبوب يوسف هاشم -  14

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20191113 ، تاريخ وفي  14674 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الواحد عبد محمد وحيده جمال -  15

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 ، تاريخ وفي  10870 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  والتصدير لالستيراد مجلى احمد) مجلى عبدالعال محمد احمد -  16

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121

  10392 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر"  العموميه والتوريدات البتروليه والخدمات للمقاوالت"  حسين عوض رفيق يونس -  17

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي

 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر"  العموميه والتوريدات البتروليه والخدمات للمقاوالت يونس" حسين عوض رفيق يونس -  18

  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  10392

  جنيه

,  المال رأس تعديل تم  20191121 ، تاريخ وفي  10870 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مجلى عبدالعال محمد أحمد -  19

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20191126 ، تاريخ وفي  9855 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الدين صالح مصطفي سامح -  20

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

 لمالا رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  13357 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالحميد عمر محمد عبدالمنصف -  21

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

,  المال رأس تعديل تم  20191127 ، تاريخ وفي  9795 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حماد محمد السالم عبد يوسف -  22

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

,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  11533 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  مغيب عاصى عبدالقادر عاصى -  23

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20191128 ، تاريخ وفي  9648 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد ابراهيم محمد خالد -  24

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 15504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد الرازق عبد العزيز عبد -  1

 طريق 27 ك بالعنوان الوميتال شبابيك وورشه الوميتال وتوريد تشطيبات واعمال المقاوالت بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

Aبرقم وقيد 0000 برقم اودع ارض قطعه الصحراوى الطريق بحرى القاهره  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 يختار وفي 12045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حكيم مفتاح دسوقى عبدهللا -  2

 محمد فرج حمدى/  ملك الرئيسى الشارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 12045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حكيم مفتاح دسوقى عبدهللا -  3

  دعبوب محمد عتى/  ملك الرئيسى الشارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 17857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على سليمان سمر -  4

 دنيال فتحى صدقى هانى/ ملك االسالم فجر مسجد بجوار مالك االمام شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 12045    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حكيم مفتاح دسوقى عبدهللا -  5

 محمد فرج حمدى/  ملك الرئيسى الشارع كائن بتروليه وخدمات عامه مقاوالت مكتب بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 2019/11/03 بتاريخ 12045 تابع وقيد 2097 برقم اودع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 17858    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود ابراهيم اسماعيل صفاء -  6

 محروس عبدالمحسن محمود/ ملك الشروق حضانه بجوار 7 الكيلو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 17860    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالمهدى احمد محمد -  7

 عميره فرج خليفه ناجى/ ملك ابوعميره صبحى محل بجوار الرئيسى الشارع عجيبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 17859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد اسماعيل رمضان عمر -  8

 تماوى عبداللطيف عبدالسالم/ ملك مطروح محامين نقابه خلف 3 عماره الشاطئ شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191104 تاريخ وفي 14657    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلبى اديب مكرم ميالد -  9

 فرج ميالد عيد/ ملك العاص بن عمرو مسجد امام القديم المينا شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 17864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبد العال عبد مبروك الفتاح عبد -  10

  عوض باتل الفتاح عبد معدول/ ملك العربي جبريل عمارة  الرئيسي الشارع الضبعة ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 17861    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم عمران منصور مصطفى -  11

  شعيب احمد/ ملك العربى برج العسكرية الثانوية شارع مطروح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 14504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمود فتحى رحومه -  12

 ادريس بدر ايمن/ ملك الصحى الصرف محطه امام السلوم طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 17863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون قاسم ناجى سليم -  13

  قاسم ناجى طاهر/ ملك هارون مول بجوار السادس الدور القوتلى شكرى شارع مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 17862    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رواف ابراهيم فتحي -  14

 رواف ابراهيم احمد/ ملك الزيتون حي القصر مطروح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191105 تاريخ وفي 14504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمود فتحى رحومة -  15

 برقم اودع الصحى الصرف محطه امام السلوم طريق/ بالعنوان كائن سيارات صيانه مركز/ بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تابع 14504 برقم وقيد 2019/11/5 بتاريخ 2122

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 15637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه شحاته محمد زياد -  16

 جمعه شحاته محمد/ ملك هارون برج القوتلى شكرى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 17865    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم سعيد عبدربه بكر ابو -  17

 ادريس عبدالمنصف حسين/ ملك الهيثم برج الجالء شارع مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191106 تاريخ وفي 15637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه شحاته محمد زياد -  18

 بتاريخ 2130 برقم اودع هارون برج القوتلى شكرى شارع/ بالعنوان كائن بناء مواد تجاره/ بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 15637 برقم وقيد 2019/11/6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 13421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على أحمد فاروق محمود -  19

 ومقاوالت عقارى تسويق نشاط عن سوريا شارع 22 الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 17867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مبروك محمد اسالم -  20

 صالح نجيب عبدالحليم/ ملك 14 عمارة عالم حسن مساكن مطروح ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 17867    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الدعباس محمد مبروك محمد اسالم)  لالنشاءات الدعباس -  21

 صالح نجيب عبدالحليم/ ملك 14 عمارة عالم حسن مساكن مطروح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191107

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 17866    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده ابوحميد وصفى خالد -  22

 حميده ابوحميد وصفى/ ملك المهمات شارع الرمل وادى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 11137    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى أحمد مصطفى ياسر -  23

  جمال مرسي خالد/ ملك المصري االهلي البنك امام االسكندرية شارع الحمام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 17869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مبرك ابراهيم محمد -  24

 مبروك ابراهيم مبروك/ ملك القوتلى شكرى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 17868    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي خميس علوانى مدحت -  25

 عبيد احمد نبيل حماده/ ملك الثالث الدور مساعد برج الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 17870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دوقة قنفود موسى ابراهيم -  26

 دوقة قنفود موسي/ ملك بحرى كاتو قرية الضبعة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 17872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مفتاح ادم مبارك وصفى -  27

 جويدة عبدالرحمن طاهر/ ملك الجالء كافيتريا بجوار الجالء شارع مطروح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 17873    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برعى محمد العزيز عبد على العزيز عبد -  28

 فيتورى العوام محمد رجب/ ملك السنترال جامع بجوار الرطب عمارة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 17874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سليم ابوسريع حسين على) وتوريداتها العمومية للمقاوالت ابوسريع -  29

 سليم ابوسريع حسين/ ملك الروم علم شارع من متفرع مالك االمام شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191112

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191112 تاريخ وفي 17871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي علي سعد اسامة -  30

 حسن فؤاد محمد/ ملك تاور السنوسية برج السنوسية مطروح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 17878    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب الغنى عبد ميهوب سليم -  31

 عبدالغنى ميهوب مساعد/ ملك الغاز مستودع بجوار عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 17879    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد حسن عبدالهادى صالح -  32

 محمود حسن ابراهيم/ ملك الرئيسي الشارع الجفيرة قرية الضبعة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 17883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف موسي مخلص سمر -  33

 رحومه عتيق غنيمة/ ملك التجارى مدرسة شارع 4ك مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 17881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، انور محمد فخرى محمد -  34

 عبدالحليم احمد محمد احمد/ ملك العلمين بناحية كائنة شقة المدارس شارع العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 17876    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار حسن صابر بدر -  35

 سيف ابو كامل/ ملك مسعود اوالد قرية االسكندرية شارع الحمام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 17875    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد محمد كامل محمد -  36

 عبدالحميد محمد كامل/ ملك مفتاح ابراهيم بجوار االسكندرية شارع الحمام ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 17877    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر هيبه شريف عبدالرواف -  37

  عوض سعد سالم/ ملك الفرن شارع عبدالرحمن سيدي العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 17882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مفتاح حامد فرج -  38

 راضى سالم احمد/ ملك الدولى مطروح طريق 7 ك مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191113 تاريخ وفي 17880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليم محمد نادية -  39

 عبدالغني محمد احمد/ ملك االندلسية بنزينة بعد الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 17886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حميد غالب غنيوة منصور) وتوريداتها العمومية للمقاوالت غالب -  40

 صالح رجب/ ملك غالب اوالد عبدالرحمن سيدى الفرن شارع العلمين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191114

 عبدالكريم

,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 17884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالجواد شبل محمد باسم -  41

 عبدالرواف العزيز عبد راضي/ ملك الدينى المعهد بجوار القصر شارع مطروح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 17885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي خطاب حامد صالح -  42

 محمد موسي خطاب حامد/ ملك الحكمة راس الخطاب بن عمر شارع مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 17363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على قاسم خميس احمد -  43

 2191برقم اودع عمر سيدى مقام الحمام/ بالعنوان كائن وقطاعى جمله محمول بيع/ بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 17363 برقم وقيد 2019/11/17بتاريخ

 17888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( على ابراهيم سعيد شريف) معدات وايجار وتوريداتها العامه للمقاوالت االبيارى -  44

 محمد محمد ايهاب/ ملك االفراد مسجد بجوار الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 17363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على قاسم خميس احمد -  45

 النبى رب ابوزيد مرعى/ ملك عمر سيدى مقام الحمام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 17363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على قاسم خميس احمد -  46

 وقيد 2019/3/12بتاريخ 544 برقم اودع عمر سيدى شارع الحمام/بالعنوان كائن خردوات/ بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 دائم 17363 برقم

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 14001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومة متخطري فرج منصور -  47

 جازى صالح ابراهيم/ ملك ابوشادى صيدليه بجوار الثانويه بشارع شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 14001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومة متخطري فرج منصور -  48

 751برقم اودع الرئيسى الشارع من متفرع المثانى/ بالعنوان كائن سيارات زيوت بيع/ بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف

 دائم 14001برقم وقيد 2014/7/3بتاريخ

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 17887    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طاهر عطيوه عبدالقادر حامد -  49

 طاهر عطيوه عبدالقادر/ ملك االسكندريه ش غزاله الضبعه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 14001    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومة متخطري فرج منصور -  50

 الثانويه بشارع شقه/ بالعنوان كائن سيارات غيار وقطع زيوت تصدير مكتب/بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 تابع 14001 برقم وقيد 2019/11/7بتاريخ 2198برقم اوددع ابوشادى صيدليه بجوار

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 17891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج احمد عبدالفتاح محمد -  51

 ناجي عوض ايمان/ ملك الصديق ابوبكر مسجد بجوار الزهور حي الوادي شارع 4ك مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 17890    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر محمد ابراهيم كرم -  52

 محمود محمد حاتم/ ملك اسالم/ د صيدليه امام طرام بنزينه خلف العوام شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191118 تاريخ وفي 17892    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريزة غيث محمد مروان -  53

  قاسم حمد مؤمن خليفة/ ملك المجلس شارع النجيلة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 9523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل محمد حلمي صابر -  54

 الصحارى تعمير مساكن خلف الروم علم شارع/ بالعنوان كائن وتوريداتها عموميه والتمقا/ بنشاط اخر محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 9523 برقم وقيد 2019/11/19 بتاريخ 2211برقم اودع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 9523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم محمد حلمى صابر -  55

 الصحارى تعمير مساكن خلف الروم علم شارع/ بالعنوان كائن وتوريداتها عموميه مقاوالت/ بنشاط اخر محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع 9523 برقم وقيد 2019/11/19 بتاريخ 2211برقم اودع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 9523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم محمد حلمى صابر -  56

 مصطفى جابر ناديه/ ملك الصحارى تعمير مساكن خلف الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 9523    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم محمد حلمى صابر -  57

 برقم وقيد 2004/11/6بتاريخ 643برقم اودع الروم علم شارع/ بالعنوان كائن رحالت مكتب/ بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 دائم 9523

,  العنوان تعديل تم 20191119 تاريخ وفي 17893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالمجيد اسماعيل احمد -  58

 عبدالمجيد اسماعيل عبدالمجيد/ ملك العربى المغرب سوق 114رقم محل مطروح ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 17897    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد السامى محمد محمود -  59

 محمد/ ملك السلم يسار علوى الثانى بالدور شقة الشرطة مخازن بجوار العسكرية الثانوية شارع مطروح ،:   الـتأشير وصف

 عبدالجواد السامى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 16772    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالنظير محمد محمد طارق -  60

  خوير عوض عمر/  ملك الروم علم شارع من متفرع اتصالت شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 17895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد برانى محمد صابر -  61

 بكر على السيدة/ ملك انجى قهوة خلف بورسعيد شارع13 مطروح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 16009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، األعصر عفيفى محمد عبدالرحمن -  62

  خليل عبدالعزيز خيرهللا/  ملك الهالل حضانه امام الثانويه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 10816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك مرضى عطيه على -  63

  فرحات مستور حامد/  ملك سابقا الثانويه شارع السيد مفتاح رضا شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 10816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك مرضى عطيه على -  64

 عبدالهادى محمود محمد/  ملك جالل زاهر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 17894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان فتحى عثمان هيثم -  65

 الشركسي نعيم احمد عيد/ ملك حسن ماركت سوبر بجوار الرئيسي شارع اول العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 10816    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك مرضى عطيه على -  66

 حامد/  ملك سابقا الثانويه شارع السيد مفتاح رضا شارع وصيانه بيع محمول خدمات بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 2019/11/20 بتاريخ 2228 اودع فرحات مستور

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 17896    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر السيد سمير نوال -  67

 رزق لسيدا زينب/ ملك ابوبكر بنت اسماء و الصحابة اهل مسجدى بجوار البريد شارع خلف الغربية العزبة مطروح ،:   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

 تاريخ وفي 10870    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( والتصدير لالستيراد مجلى احمد) مجلى عبدالعال محمد احمد -  68

 نشاطه تعدل والذى والتصدير االستيراد نشاط عن االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191121

 2019/11/21 بتاريخ 2233 رقم بالتاشير الخرده تجاره الى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 17037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عطيه فايز عبدهللا -  69

 2235 برقم اودع سعيد العظيم عبد فازع/  ملك مرزوق ابو برانى/ بالعنوان كائن سيارات معرض/ بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 مطروح تابع  17037 برقم وقيد 2019/11/21 بتاريخ

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 17898    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا سعد عبدالنبي -  70

  عبداللطيف محمد عوض سعيد/ ملك المياه شركة مبني بجوار الروم علم شارع مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 17037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عطية فايز عبدهللا -  71

 محمد عبدالرؤوف عبدالقادر/ ملك الدولة قضايا هيئة خلف الروم علم شارع االفراد عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 17037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عطية فايز عبدهللا -  72

 الدولة قضايا هيئة خلف الروم علم شارع االفراد عزبة/بالعنوان كائن سيارات تجاره مكتب/  بنشاط رئيسي محل له ،:   الـتأشير

 دائم 17037 برقم وقيد 2018/11/7 بتاريخ 1962 برقم اودع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191121 تاريخ وفي 17037    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عطية فايز عبدهللا -  73

  سعيد عبدالعظيم فازع/  ملك مرزوق ابو ،:   الـتأشير

 20191124 تاريخ وفي 17899    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( علوانى عبدالسالم عبدالراضى صبرى)للتجنيد المالكى -  74

 عبدالقادر هللا جاب عبدالرحمن/ ملك اسكندرية شارع الحمام ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 17904    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابرهيم محمد حسن سعد) كافية ابوخشبة -  75

 بملكه المدريين شارع مع العوام شارع مطروح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 17901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سعدالدين محمد -  76

 عبدالزين سعد صالح/ ملك الصفتى عادل امام جالل زاهر شارع من متفرع الخطاب بن عمر شارع مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 17900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى سليمان محمد جمعة -  77

 حميدة مسعود عبدالرحمن/ ملك االندلسية قرية امام الجديد الكورنيش شارع مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 17903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم احمد سارة -  78

 محمد ابراهيم احمد/ ملك العام مستشفى امام علوى السابع الدور فرعاص برج مطروح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 17902    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز ابوبكر عبدالعزيز احمد -  79

  نوح بدر صالح عاطف/ ملك الشهداء مسجد بجوار بدر محالت ىاالذاع االرسال بجوار 4ك مطروح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 17905    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشناف سعيد ابوبكر يونس -  80

 سعيد ابوبكر عبدالعاطي/ ملك الفتح مسجد بجوار البحرية الغربية العزبة الضبعة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 17910    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده عبدالقادر زكريا يسرى -  81

 المتولى السيد طارق/ ملك خديجة مسجد بجوار الغربية العزبة مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 17907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب عبدالونيس رجب فرج -  82

 ميهوب عبدالونيس رجب صالح/ ملك عبدالرحمن بسيدي الرئيسى الشارع العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 17906    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد الحمد ابو عيسى محمد -  83

  سعيد الحمد ابو عيسى/ ملك خديجة مستور مسجد بجوار الشرقية العزبة الحمام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 17909    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم موسى بشرى كيرلس -  84

 يونان نجيب مالك/ ملك الطبية المنطقة خلف الجديد الشارع ،:   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 20191125 تاريخ وفي 17908    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن كلحى عبدالرسول حسن -  85

 عبدالغنى عفيفي محمود/ ملك المدارس مجمع بجوار عطيوة الشيخ شارع 2ك مطروح ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 17217    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد السيد حسن محمود -  86

 عياد عيسى سالم/  ملك جالل زاهر شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 17913    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيده احمد عبدالحميد ابراهيم -  87

 عبدالرحيم محمد حسين/ ملك السلوم بريد مكتب وبجوار ومالسل شرطة قسم بجوار السلوم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 17914    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح موسى ناجى يوسف -  88

 صالح موسى ناجى/ ملك الحكمة راس قرية مطروح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 15035    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عبدالرازق مراجع عبدالرازق -  89

  هيبه ناجى عبدالباسط/  ملك الشرطه قسم بجوار الرئيسى الشارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 10457    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جورجي لمعي ناجح جورج -  90

(  النادى بجراج منفذ)  الرياضى هليوبوليس نادى داخل المرغنى شارع 17 كائن بالتجزئه بقاله بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 القاهره 0000 برقم وقيد 000 برقم اودع

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 17911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على فرج محمد -  91

  خميس عدالن احمد/  ملك الجمعيه بجوار االسكندريه شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 17916    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حول اليزيد ابو رضا سامى -  92

 احمد اليزيد ابو رضا/ ملك الجديدة العمارات خلف الحديد السكة شرق4 الكيلو مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 17912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجميل محمد محمد بسام -  93

  معفن عبدالرازق محمد/ ملك كنوز برج - الجالء شارع مطروح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 17915    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى سيد عبدالسالم موسى -  94

 حنفى محمد شعبان/ ملك البحرية العزبة السلوم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 17917    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد عبدالعزيز احمد -  95

 مفتاح على مراجع/ ملك المعناوى الشهيد مدرسة بجوار 1 رقم محل الجالء شارع20 مطروح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 9795    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد محمد السالم عبد يوسف -  96

 محمد عبدالسالم ياسين/  ملك الرمل وادى السلوم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 17907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب عبدالونيس رجب فرج -  97

  عبدالونيس رجب صالح/  ملك الرئيسى الشارع عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 17907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب عبدالونيس رجب فرج -  98

 17907 رقم سجل عبدالونيس رجب صالح/  ملك عبدالرحمن سيدى العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 17907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب عبدالونيس رجب فرج -  99

 صالح/  ملك الرئيسى الشارع عبدالرحمن سيدى العلمين كائن بناء مواد توريد مكتب بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير

 تابع وقيد 2284 اودع عبدالونيس رجب

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 17921    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل كويلة فايز عز -  100

 محمود حسن ابراهيم/ ملك الرئيسى الشارع الضبعة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 10269    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان سعداوى عبدالسيد سالم -  101

 0000 برقم اودع 103 رقم شقه كالس بيانكى كائن وديكورات تشطيبات مكتب بنشاط اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 00000 وقيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 15105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد داللطيفعب صالح أحمد -  102

 محمد صابر تهانى/ ملك السياحية القرى بجهاز الجنوبية مارينا مالك باتحاد االرضى الدور شقة -العلمين ،:   الـتأشير وصف

  ابراهيم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 17922    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم عقيلة حمدى عبدالهادى -  103

 قاسم عقلية حمدى/ ملك الشرقى القبلى الحى الضبعة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 17920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وحيده فايز وحيده على -  104

  جمعة صابر رضوان/ ملك 11 رقم شقة االول الدور جبر حمد احذية اعلى االسكندرية شارع الحمام ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 17918    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس سبيته عوض صالح -  105

  سبيته عوض عبدالرحمن/ ملك عبدالناصر جمال شارع الحمام ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20191128 تاريخ وفي 17919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد نجيب محمد الهام -  106

 محمود سعد نجاح/ ملك سلطان حسن عمارة خلف الغاز مستودع خلف الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191105 تاريخ وفي 9759   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس بطرس فرج اميل -  1

 السيراميك صناعه لمشتمالت تجاريه توكيالت:  نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم20191107 تاريخ وفي 14305   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شويته عيد السباعى محمد السيد -  2

 واسمنت حديد ومستودع خرسانه محطه: ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191112 تاريخ وفي 9450   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود دعبوب يوسف هاشم -  3

 حيوانيه ثروه وتسويق واداره وتفريغ شحن مكتب -: النشاط مسمى تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191113 تاريخ وفي 12942   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شومان إبراهيم محارب فتحى -  4

 تصدير مكتب: ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 16919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد داود سالمه على -  5

 "الجمركية الدائره داخل" ركاب ونقل واالمتعه الحقائب لحمل عمال توريد مكتب: ليصبح النشاط مسمى تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20191114 تاريخ وفي 12627   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالحميد جمعه جمال فتحى -  6

 غذائيه مواد وتصدير واستيراد بالجمله غذائيه مواد تجاره: ليصبح النشاط مسمى تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 16009   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، األعصر عفيفى محمد عبدالرحمن -  7

 ومطبوعات تصوير وماكينات مكتبيه ادوات توريد مكتب:  التأشير

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" العموميه والتوريدات البتروليه والخدمات للمقاوالت يونس" ينحس عوض رفيق يونس -  8

 المواقع تجهيز -:  نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 10392

 10392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" العموميه والتوريدات البتروليه والخدمات للمقاوالت"  حسين عوض رفيق يونس -  9

 المواقع تجهيز -:  نشاط اضافه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 10870   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( والتصدير لالستيراد مجلى احمد) مجلى عبدالعال محمد احمد -  10

 مقاوالت:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191121



 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

 وصف,  النشاط تعديل تم20191121 تاريخ وفي 10870   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجلى عبدالعال محمد أحمد -  11

 الخرده تجاره:  النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم20191124 تاريخ وفي 11554   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا صالح محمد محمود -  12

 ومفروشات ستائر وتفصيل وتجهيز بيع:  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 17882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مفتاح حامد فرج -  13

 سيارات معرض -:  النشاط تعديل

,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 15035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عبدالرازق مراجع عبدالرازق -  14

 ( كلها عشره التاسعه والمجموعه السادسه المجموعه من 36 الفقره عدا فيما)  وتصدير استيراد مكتب:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 15035   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر عبدالرازق مراجع عبدالرازق -  15

 ذهبيه مصوغات بيع:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 14821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قويه جمعه على عبد -  16

 ( كلها عشره التاسعه والمجموعه السادسه المجموعه من 36 الفقره عدا فيما)  وتصدير استيراد

 وفي 16903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" شنن كامل محمد سليم صادق محمد عمرو" التجارية للتوكيالت اوتو شنن -  17

 الموتوسيكل وتجاره الناريه للدرجات تجاريه توكيالت: النشاط مسمى تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ

 غيارهم وقطع والتوكتوك والتروسيكل

,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 15105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجيد عبد عبداللطيف صالح أحمد -  18

 عمومية ومقاوالت عقارى تسويق:  التأشير وصف

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،" سليمان عبدالزين صالح اسالم" المتكامله والمقاوالت والتوريدات والبناء للتشيد ريزه -  19

 وتوريداتها متكاملة مقاوالت:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191128 تاريخ وفي 17063

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 17905   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوشناف سعيد ابوبكر يونس -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 10816   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك مرضى عطيه على -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 17863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هارون قاسم ناجى سليم -  3

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 17886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حميد غالب غنيوة منصور) وتوريداتها العمومية للمقاوالت غالب -  4

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 17871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسي علي سعد اسامة -  5

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 17872   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مفتاح ادم مبارك وصفى -  6

 خاص: التأشير



 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 17857   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان على سليمان سمر -  7

 خاص: التأشير

 17888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( على ابراهيم سعيد شريف) معدات وايجار وتوريداتها العامه للمقاوالت االبيارى -  8

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 17917   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد عبدالعزيز احمد -  9

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 17879   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمجيد حسن عبدالهادى صالح -  10

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 14504   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعال محمود فتحى رحومه -  11

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 17908   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن كلحى عبدالرسول حسن -  12

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 17894   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان فتحى عثمان هيثم -  13

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 17868   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي خميس علوانى مدحت -  14

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 17875   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد محمد كامل محمد -  15

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 17913   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبيده احمد عبدالحميد ابراهيم -  16

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 17891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج احمد عبدالفتاح محمد -  17

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 17858   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود ابراهيم اسماعيل صفاء -  18

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 17900   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى سليمان محمد جمعة -  19

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 17901   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سعدالدين محمد -  20

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 12045   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حكيم مفتاح دسوقى عبدهللا -  21

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 17887   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طاهر عطيوه عبدالقادر حامد -  22

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 17918   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ادريس سبيته عوض صالح -  23

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 17363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على قاسم خميس احمد -  24

 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

 نوع تعديل تم20191112 تاريخ وفي 17873   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برعى محمد العزيز عبد على العزيز عبد -  25

 اصخ: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 17874   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سليم ابوسريع حسين على) وتوريداتها العمومية للمقاوالت ابوسريع -  26

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191112

,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 17907   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب عبدالونيس رجب فرج -  27

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 17922   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم عقيلة حمدى عبدالهادى -  28

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 17896   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقادر السيد سمير نوال -  29

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 17907   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب عبدالونيس رجب فرج -  30

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 15637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه شحاته محمد زياد -  31

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 17882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مفتاح حامد فرج -  32

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 17911   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على فرج محمد -  33

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 17904   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابرهيم محمد حسن سعد) كافية ابوخشبة -  34

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 17867   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مبروك محمد اسالم -  35

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 17867   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الدعباس محمد مبروك محمد اسالم)  لالنشاءات الدعباس -  36

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 17898   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدهللا سعد عبدالنبي -  37

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 17862   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رواف ابراهيم فتحي -  38

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 17893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل عبدالمجيد اسماعيل احمد -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 17921   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل كويلة فايز عز -  40

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 17914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح موسى ناجى يوسف -  41

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 17883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف موسي مخلص سمر -  42

 خاص: التأشير



 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

,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 17919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمد نجيب محمد الهام -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 17890   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر محمد ابراهيم كرم -  44

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 17885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسي خطاب حامد صالح -  45

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 17906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد الحمد ابو عيسى محمد -  46

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 17866   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميده ابوحميد وصفى خالد -  47

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 17876   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمار حسن صابر بدر -  48

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 17897   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالجواد السامى محمد محمود -  49

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 17864   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبد العال عبد مبروك الفتاح عبد -  50

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 17909   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم موسى بشرى كيرلس -  51

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191106 تاريخ وفي 17865   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم سعيد عبدربه بكر ابو -  52

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 17895   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد برانى محمد صابر -  53

 خاص: التأشير

 تم20191124 تاريخ وفي 17899   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( علوانى عبدالسالم عبدالراضى صبرى)للتجنيد المالكى -  54

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 17916   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حول اليزيد ابو رضا سامى -  55

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 14001   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومة متخطري فرج منصور -  56

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 17859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد اسماعيل رمضان عمر -  57

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 17902   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز ابوبكر عبدالعزيز احمد -  58

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191121 تاريخ وفي 17037   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد عطية فايز عبدهللا -  59

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 17903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابراهيم احمد سارة -  60

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 17878   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميهوب الغنى عبد ميهوب سليم -  61

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 17869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مبرك ابراهيم محمد -  62

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 17880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سليم محمد نادية -  63

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 17881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، انور محمد فخرى محمد -  64

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191119 تاريخ وفي 9523   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نجم محمد حلمى صابر -  65

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191125 تاريخ وفي 17910   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده عبدالقادر زكريا يسرى -  66

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191104 تاريخ وفي 17860   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج عبدالمهدى احمد محمد -  67

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 17912   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجميل محمد محمد بسام -  68

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191118 تاريخ وفي 17892   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ريزة غيث محمد مروان -  69

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20191105 تاريخ وفي 17861   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالكريم عمران منصور مصطفى -  70

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20191113 تاريخ وفي 17877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطر هيبه شريف عبدالرواف -  71

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 17915   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى سيد عبدالسالم موسى -  72

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191128 تاريخ وفي 17920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، وحيده فايز وحيده على -  73

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191111 تاريخ وفي 17870   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دوقة قنفود موسى ابراهيم -  74

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 17884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالجواد شبل محمد باسم -  75

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   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  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   مشاظى خالد محمود توفيق: الى 12273 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  1

   اليوجد: الى 12273 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191103:  تاريخ فى  ،  -  2

   الخضراء الجزيره مقهى: الى 10258 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191105:  تاريخ فى  ،  -  3

   الغذائيه للتوكيالت الفرسان: الى 17697 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191106:  تاريخ فى  ،  -  4

   بوفضل مجوهرات: الى 9985 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  5

 ومواد التجارية للتوكيالت غازى ال: الى 17187 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  6

   غذائيه

   بوفضل مجوهرات: الى 9985 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191107:  تاريخ فى  ،  -  7

 محمد اسالم)  لالنشاءات الدعباس: الى 17867 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  8

 (   الدعباس محمد مبروك

   اليوجد: الى 17867 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191111:  تاريخ فى  ،  -  9

 برانى تعاون وخدمه تموين محطه: الى 15884 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191117:  تاريخ فى  ،  -  10

   الجديده

   وتوريداتها العموميه للمقاوالت اشبيليه: الى 17841 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191124:  تاريخ فى  ،  -  11

   اليكتريك جى ايه: الى 17912 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191127:  تاريخ فى  ،  -  12

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  إسماعيل محمد أحمد محمد أحمد وشريكة الشباس محمد الدين جمال ناصر شركة   - 1

 توقيع على مصدق فسخ عقد بموجب نهائيا وتصفيتها الشركه حل  السجل شطب/محو تم   20191120 تاريخ وفى ،   15963

 2019/11/20 بتاريخ 2229 رقم التاشير بطلب المرفق مطروح توثيق 2019 أ/5116 برقم

 حل  السجل شطب/محو تم   20191125 تاريخ وفى ،   9387:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشركاه سعد ابوبكر   - 2

 الحمام 2006 ب 2174 برقم توقيع على مصدق عقد بموجب 2019/11/25 بتاريخ 2257 رقم بالتاشير نهائيا وتصفيتها الشركه

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  المال رأس تعديل تم 20191111،   تاريخ وفي 11620، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عكوش محمد فتحى -  1

  جنيه  15000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20191111 تاريخ وفي 11620    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عكوش محمد فتحى -  1

........  بتاريخ.....  برقم اودع مراقيا ش قبلى 2 العرب برج/ بالعنوان كائن داخليه رحالت/ بنشاط فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 مطروح تابع.......  وقيد

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   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

 الصخرى والملح والمحاجر المناجم اعمال:  ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، بالل أحمد بالل وشريكة محمد بالل محمد -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 13014   برقم قيدها سبق  ،

 الصخرى والملح والمحاجر المناجم اعمال:  ليصبح النشاط تعديل  تضامن شركة ، بالل أحمد بالل وشريكة محمد بالل محمد -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191117 تاريخ وفي 13014   برقم قيدها سبق  ،

 المحاجر واعمال وتوريداتها العموميه المقاوالت: يصبح النشاط مسمى تعديل  بسيطة توصية ، وشركاه محمد حسن محمد -  3

 تم20191119 تاريخ وفي 11144   برقم قيدها سبق  ، والمطاعم والكافيهات الفنادق وادارة وانشاء واقامة العقاري والتسويق

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 والتسويق المحاجر واعمال وتوريداتها العموميه المقاوالت: يصبح النشاط مسمى تعديل  بسيطة توصية ، وشريكه حسن محمد -  4

 النشاط تعديل تم20191119 تاريخ وفي 11144   برقم قيدها سبق  ، والمطاعم والكافيهات الفنادق وادارة وانشاء واقامة العقاري

 بسيطة توصية:  التأشير وصف, 

 قيدها سبق  ، وشحن تصدير -:  ليصبح طالنشا تعديل  تضامن شركة ، ساعدى سالم خالد وشريكة عبدالقادر صالح عبدهللا -  5

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 14078   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 مجتمعين ولهما صهالمخت البنوك من القروض قيمه صرف وفى لذلك الالزمه القانونيه االجراءات واتخاذ عليها والتوقيع االخرى
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 6710   برقم    20191104:  تاريخ ،. ماسبق كل فى الحق

 االول للتوقيعين يحق كما خاص او عام قطاع نوعها كان اى  الجمعيه سر امين  تعاونية جمعية  عوض رحومه حسن اشرف -  43

 االخرى المصرفيه االعمال وكافه انواعها بكافه واالئتمان والرهن االقتراض عقود على الجمعيه عن نيابه التوقيع مجتمعين والثانى

 فى الحق مجتمعين ولهما المختصه البنوك من القروض قيمه صرف وفى لذلك الالزمه القانونيه االجراءات واتخاذ عليها والتوقيع

 6710   برقم    20191104:  تاريخ ،. ماسبق كل

 االول للتوقيعين يحق كما خاص او عام قطاع نوعها كان اى  الجمعيه سر امين  تعاونية جمعية  عوض رحومه حسن اشرف -  44

 االخرى المصرفيه االعمال وكافه انواعها بكافه واالئتمان والرهن االقتراض عقود على الجمعيه عن نيابه التوقيع مجتمعين والثانى

 فى الحق مجتمعين ولهما المختصه البنوك من القروض قيمه صرف وفى لذلك الالزمه القانونيه االجراءات واتخاذ عليها والتوقيع

 6710   برقم    20191104:  تاريخ ،. ماسبق كل

 للتوقيعين يحق كما خاص او عام قطاع نوعها كان اى  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  وضع رحومه حسن هللا جاب -  45

 المصرفيه االعمال وكافه انواعها بكافه واالئتمان والرهن االقتراض عقود على الجمعيه عن نيابه التوقيع مجتمعين والثانى االول



 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

 مجتمعين ولهما المختصه البنوك من القروض قيمه صرف وفى لذلك الالزمه القانونيه االجراءات واتخاذ عليها والتوقيع االخرى

 6710   برقم    20191104:  تاريخ ،. ماسبق كل فى الحق

 للتوقيعين يحق كما خاص او عام قطاع نوعها كان اى  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  عوض رحومه حسن هللا جاب -  46

 المصرفيه االعمال وكافه انواعها بكافه واالئتمان والرهن االقتراض عقود على الجمعيه عن نيابه التوقيع مجتمعين والثانى االول

 مجتمعين ولهما المختصه البنوك من القروض قيمه صرف وفى لذلك الالزمه القانونيه االجراءات واتخاذ عليها والتوقيع االخرى

 6710   برقم    20191104:  تاريخ ،. ماسبق كل فى الحق

 للتوقيعين يحق كما خاص او عام قطاع نوعها كان اى  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  عوض رحومه حسن صديق -  47

 المصرفيه االعمال وكافه انواعها بكافه واالئتمان والرهن االقتراض عقود على الجمعيه عن نيابه التوقيع مجتمعين والثانى االول

 مجتمعين ولهما المختصه البنوك من القروض قيمه صرف وفى لذلك الالزمه القانونيه راءاتاالج واتخاذ عليها والتوقيع االخرى

 6710   برقم    20191104:  تاريخ ،. ماسبق كل فى الحق

 للتوقيعين يحق كما خاص او عام قطاع نوعها كان اى  ادارة مجلس عضو  تعاونية جمعية  عوض رحومه حسن صديق -  48

 المصرفيه االعمال وكافه انواعها بكافه واالئتمان والرهن االقتراض عقود على الجمعيه عن نيابه التوقيع ينمجتمع والثانى االول

 مجتمعين ولهما المختصه البنوك من القروض قيمه صرف وفى لذلك الالزمه القانونيه االجراءات واتخاذ عليها والتوقيع االخرى

 6710   برقم    20191104:  تاريخ ،. ماسبق كل فى الحق

 االول للتوقيعين يحق كما خاص او عام قطاع نوعها كان اى  صندوق امين  تعاونية جمعية  عوض رحومه حسن طيب -  49

 االخرى المصرفيه االعمال وكافه انواعها بكافه واالئتمان والرهن االقتراض عقود على الجمعيه عن نيابه التوقيع مجتمعين والثانى

 فى الحق مجتمعين ولهما المختصه البنوك من القروض قيمه صرف وفى لذلك الالزمه القانونيه االجراءات واتخاذ عليها والتوقيع

 6710   برقم    20191104:  تاريخ ،. ماسبق كل

 االول للتوقيعين يحق كما خاص او عام قطاع نوعها كان اى  صندوق امين  تعاونية جمعية  عوض رحومه حسن طيب -  50

 االخرى المصرفيه االعمال وكافه انواعها بكافه واالئتمان والرهن االقتراض عقود على الجمعيه عن نيابه التوقيع مجتمعين والثانى

 فى الحق مجتمعين ولهما المختصه البنوك من القروض قيمه صرف وفى لذلك الالزمه القانونيه االجراءات واتخاذ عليها والتوقيع

 6710   برقم    20191104:  تاريخ ،. ماسبق كل

 فى الحق ولهما منفردان او مجتمعان والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  خليل عبدالرواف يونس محمد -  51

 البنوك عم التعامل فى الحق ولهما الشركه عن نيابه والهيئات واالفراد والشركات العام والقطاع الحكوميه الجهات جميع امام التوقيع

 حسابات غلق او رهنها او الشركه اصول من والمتغيره الثابته االصول من اصل اى بيع عدا فيما 0 للشركه حسابات فتح فى

 موكله والهيئات واالفراد والشركات  العام والقطاع الحكوميه الجهات جميع مع المبرمه تعديلها او العقود الغاء او البنوك فى الشركه

 15376   برقم    20191111:  تاريخ ، الشيكات على والتوقيع  0 وحده االول للطرف

 ولهما منفردان او مجتمعان والتوقيع االداره حق لهما  شريك و مدير  تضامن شركة  خليل عبدالرواف غيث عبدالرواف -  52

 التعامل فى الحق ولهما الشركه عن نيابه والهيئات واالفراد والشركات العام والقطاع الحكوميه الجهات جميع امام التوقيع فى الحق

 غلق او رهنها او الشركه اصول من والمتغيره الثابته االصول من اصل اى بيع عدا فيما 0 للشركه حسابات فتح فى البنوك مع

 واالفراد والشركات  العام والقطاع الحكوميه الجهات جميع مع المبرمه تعديلها او العقود الغاء او البنوك فى الشركه حسابات

 15376   برقم    20191111:  تاريخ ، الشيكات على والتوقيع  0 وحده االول للطرف موكله والهيئات

 موكله الشركه لصالح الصادره الشيكات وصرف الشركه باسم  شريك و مدير  تضامن شركة  خليل عبدالرواف يونس محمد -  53

 15376   برقم    20191111:  تاريخ ،.  فقط مجتمعان للطرفان

 الشركه لصالح الصادره الشيكات وصرف الشركه باسم  شريك و مدير  تضامن شركة  خليل عبدالرواف غيث عبدالرواف -  54

 15376   برقم    20191111:  تاريخ ،.  فقط مجتمعان للطرفان موكله

 الشركة عن نيابة منفردان او مجتمعان والتوقيع االدارة قح لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد محمد حسن محمد -  55

.....  والشركات واالفراد الحكومية الجهات كافة امام التوقيع حق ولهما الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة ولهما اسمهما وتحت

 التنازل حق وله للشركة مملوكة وسيارات عقارات من الشركة اصول من اصل اي وبيع العقود ابرام حق وحده االول وللطرف

 من البنكية العمليات وجميع الشيكات واصدار البنوك من واالقتراض والرهن البيع حق وله المختصة المرور ادارات امام عنها

 11144   برقم    20191119:  تاريخ ، الغير توكيل حق وله الشركة باسم اقتراض او ايداع او سحب



 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

 الشركة عن نيابة منفردان او مجتمعان والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد محمد حسن محمد -  56

.....  والشركات واالفراد الحكومية الجهات كافة امام التوقيع حق ولهما الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة ولهما اسمهما وتحت

 التنازل حق وله للشركة مملوكة وسيارات عقارات من الشركة اصول من اصل اي وبيع العقود ابرام حق وحده االول وللطرف

 من البنكية العمليات وجميع الشيكات واصدار البنوك من واالقتراض والرهن البيع حق وله المختصة المرور ادارات امام عنها

 11144   برقم    20191119:  تاريخ ، الغير توكيل حق وله الشركة باسم اقتراض او ايداع او سحب

 عن نيابة منفردان او مجتمعان والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحفني فتوح الشوربجي جابر احمد -  57

 والشركات واالفراد الحكومية الجهات كافة امام التوقيع حق ولهما الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة ولهما اسمهما وتحت الشركة

 حق وله للشركة مملوكة وسيارات عقارات من الشركة اصول من اصل اي وبيع العقود ابرام حق وحده االول وللطرف..... 

 البنكية العمليات وجميع الشيكات واصدار البنوك من واالقتراض والرهن البيع حق وله المختصة المرور ادارات امام عنها التنازل

 11144   برقم    20191119:  تاريخ ، الغير توكيل حق وله الشركة باسم اقتراض او ايداع او سحب من

 عن نيابة منفردان او مجتمعان والتوقيع االدارة حق لهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحفني فتوح الشوربجي جابر احمد -  58

 والشركات دواالفرا الحكومية الجهات كافة امام التوقيع حق ولهما الشركة غرض لتحقيق السلطات كافة ولهما اسمهما وتحت الشركة

 حق وله للشركة مملوكة وسيارات عقارات من الشركة اصول من اصل اي وبيع العقود ابرام حق وحده االول وللطرف..... 

 البنكية العمليات وجميع الشيكات واصدار البنوك من واالقتراض والرهن البيع حق وله المختصة المرور ادارات امام عنها التنازل

 11144   برقم    20191119:  تاريخ ، الغير توكيل حق وله الشركة باسم اقتراض او ايداع او سحب من

. بالشركة جدد شركاء اخراج او ادخال في الحق وله ذكر ما كل في  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد محمد حسن محمد -  59

 11144   برقم    20191119:  تاريخ ،

. بالشركة جدد شركاء اخراج او ادخال في الحق وله ذكر ما كل في  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد محمد حسن محمد -  60

 11144   برقم    20191119:  تاريخ ،

 شركاء اخراج او ادخال في الحق وله ذكر ما كل في  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحفني فتوح الشوربجي جابر احمد -  61

 11144   برقم    20191119:  تاريخ ،. بالشركة جدد

 شركاء اخراج او ادخال في الحق وله ذكر ما كل في  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحفني فتوح الشوربجي جابر احمد -  62

 11144   برقم    20191119:  تاريخ ،. بالشركة جدد

 حق منفردين او مجتمعين لهما يكون ان على الطرفان اتفق  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  سالم حسين باسط -  63

 الغير توكيل اومنفردين مجتمعين ولهما عام بوجه وتصفيتها الشركه واصول والسيارات والمنقوالت العقارات لكافه والبيع الشراء

 باسم الشيكات وصرف الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى منفردين او مجتمعين الغير توكيل حق ولهما الشركه باسم ذلك فى

 8985   برقم    20191124:  تاريخ ، 0 منفردين او مجتمعين المرور امام السيارات تراخيص عن التنازل حق ولهما الشركه

 حق منفردين او مجتمعين لهما يكون ان على الطرفان اتفق  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  سالم حسين باسط -  64

 الغير توكيل اومنفردين مجتمعين ولهما عام بوجه وتصفيتها الشركه واصول والسيارات والمنقوالت العقارات لكافه والبيع الشراء

 باسم الشيكات وصرف الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى منفردين او مجتمعين الغير توكيل حق ولهما الشركه باسم ذلك فى

 8985   برقم    20191124:  تاريخ ، 0 منفردين او مجتمعين المرور امام السيارات تراخيص عن التنازل حق ولهما الشركه

 او مجتمعين لهما يكون ان على الطرفان اتفق  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عبدالرؤوف السيد محمد السيد -  65

 اومنفردين مجتمعين ولهما عام بوجه وتصفيتها الشركه واصول والسيارات والمنقوالت العقارات لكافه والبيع الشراء حق منفردين

 وصرف الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى منفردين او مجتمعين الغير توكيل حق ولهما الشركه باسم ذلك فى الغير توكيل

    20191124:  تاريخ ، 0 منفردين او مجتمعين المرور امام السيارات تراخيص عن التنازل حق ولهما الشركه باسم الشيكات

 8985   برقم

 او مجتمعين لهما يكون ان على الطرفان اتفق  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عبدالرؤوف السيد محمد السيد -  66

 اومنفردين مجتمعين ولهما عام بوجه وتصفيتها الشركه واصول والسيارات والمنقوالت العقارات لكافه والبيع الشراء حق منفردين

 وصرف الحسابات وفتح البنوك مع التعامل فى منفردين او مجتمعين الغير توكيل حق ولهما الشركه باسم ذلك فى الغير توكيل

    20191124:  تاريخ ، 0 منفردين او مجتمعين المرور امام السيارات تراخيص عن التنازل حق ولهما الشركه باسم الشيكات

 8985   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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 12045   برقم    20191103:  تاريخ ، 2095  2016/05/23 ج  حكيم مفتاح دسوقى عبدهللا -  1

 12273   برقم    20191103:  تاريخ ، 2098  2016/09/05 ج  مشاظى خالد محمود توفيق -  2

 10786   برقم    20191103:  تاريخ ، 2089  2018/11/06 ج  هللا جاب عطيه عثمان مطير -  3

 7822   برقم    20191103:  تاريخ ، 2091  2004/11/13 ج  شلبي السيد البر عبد محمد -  4

 7822   برقم    20191103:  تاريخ ، 2092  2019/11/13 ج  شلبي السيد البر عبد محمد -  5

 11983   برقم    20191103:  تاريخ ، 2087  2016/04/18 ج  النبى عبد السيد حامد زينب -  6

 12273   برقم    20191103:  تاريخ ، 2098  2016/09/05 ج  مشناظى خالد محمد توفيق -  7

 13130   برقم    20191103:  تاريخ ، 2090  2017/12/23 ج*  عبدالجليل أبوزيد ناصف شريف* -  8

 9759   برقم    20191105:  تاريخ ، 2118  2010/08/24 ج  جرجس بطرس فرج اميل -  9

 9759   برقم    20191105:  تاريخ ، 2119  2015/08/24 ج  جرجس بطرس فرج اميل -  10

 12423   برقم    20191105:  تاريخ ، 2124  2016/12/4 ج  حامد محمد محمد سعيد -  11

 9461   برقم    20191105:  تاريخ ، 2110  2019-8-1/ ج  تعيلب شوشان فرج جمعه -  12

 10258   برقم    20191105:  تاريخ ، 2127  2015/04/21 ج  قاسم عمر على فرج -  13

 10258   برقم    20191105:  تاريخ ، 2125  2012/04/24 ج  قاسم عمر على فرج -  14

 10258   برقم    20191105:  تاريخ ، 2126  2017/04/24 ج  قاسم عمر على فرج -  15

 10625   برقم    20191105:  تاريخ ، 2114  2018-5-13/ ج  على محمد عطيه عفاف -  16



 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

 5937   قمبر    20191105:  تاريخ ، 2115  2018-9-14/ ج  ماضي علي السيد محمد -  17

 13940   برقم    20191105:  تاريخ ، 2123  2019/5/19 ج  عبدالجليل زكى عبدالعزيز عمرو -  18

 14086   برقم    20191107:  تاريخ ، 2135  2019/09/08 ج  معيوف صابر خميس ياسين -  19

 14086   برقم    20191107:  تاريخ ، 2137  2019/12/09 ج  معيوف صابر خميس ياسين -  20

 8834   برقم    20191107:  تاريخ ، 2140  2007/7/9 ج  الونيس عبد السالم عبد عالم -  21
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 11139   برقم    20191107:  تاريخ ، 2146  2019/08/17 ج  احمد محمد محمود هند -  25
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 10816   برقم    20191120:  تاريخ ، 2226  2018/12/04 ج  مبروك مرضى عطيه على -  53
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