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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  

 

 عن 18081 برقم 20200209 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  التالوى عبدالحميد عبداللطيف منصور -  1

 حمدان احمد محمد سعيد/ ملك  التجارى خلف 4الكيلو:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 تملك مكتب عن 18105 برقم 20200217 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فام قرياقص جاد سامية -  2

 حلقة شحاته مايكل/ ملك البوسيت سنترال بجوار الكورنيش شارع:  بجهة ، فنادق وتشغيل وادارة

:  بجهة ، مقهى عن 18130 برقم 20200225 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علوانى جبر عوض فرج -  3

 عبدالجواد عوض ناجى/  ملك السنترال مسجد بجوار جمال جول شارع

 مكتب عن 18068 برقم 20200202 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرازق سعد منصور عبدهللا -  4

 هنداوى محمود حسن ابراهيم/ ملك حصاد نجع الرئيسى الشارع:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 مقاوالت عن 18072 برقم 20200202 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد نوفل عبدالعال حمد -  5

 محمد نوفل عبدالعال/  ملك الهدى مسجد بجوار الغربيه العزبه:  بجهة ، وتوريداتها عموميه

 عن 18082 برقم 20200209 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالفتاح الدين صالح السيد محمد -  6

 الفتاح عبد الدين صالح السيد/  ملك العام الموقف داخل 2ك:  بجهة ، سيارات ميكانيكا ورشه

 ، اقمشة تجارة عن 18108 برقم 20200218 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلومة رجب حتيتة خالد -  7

 عبدالمولى رزوقة سلومة/  ملك 10 رقم محل الفتح مسجد بجوار السوق شارع:  بجهة

 مكتب عن 18091 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد اسماعيل رجب رحاب -  8

 على محمد محمد هانى/ ملك اللوران عماير خلف االفراد الروم علم:  بجهة ، مكتبى اثاث توريد

 مكتب عن 18091 برقم 20200211 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد اسماعيل رجب رحاب -  9

 على محمد محمد هانى/ ملك اللوران عماير خلف االفراد الروم علم:  بجهة ، مكتبى اثاث توريد

 مقاوالت عن 18094 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سيف ابو هيبة صالح ابراهيم -  10

 هيبة صالح مهنى/ ملك  زعولة من متفرع شارع العيس تل -  العلمين:  بجهة ، وتوريداتها عمومية

 بيع عن 18107 برقم 20200218 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بريدان عبدالمولى رزوقه سلومه -  11

 رجب حتيتة خالد/  ملك السلخانة شارع:  بجهة ، العقارات وشراء

 عن 18125 برقم 20200225 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى هالوى فضل سماح -  12

 محمود فؤاد هانى/ ملك بورسعيد شارع22:  بجهة ، واستيرادها وتوريداتها طبية مستلزمات

 بجهة ، ماركت سوبر عن 18073 برقم 20200203 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطية اسعد فايز -  13

 بملكه المنتزه قرية امام: 

 بيع عن 18076 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا فايز فرحات ربيع -  14

 محمد عبدهللا فايز خميس/ ملك البريد شارع:  بجهة ، ومجوهرات مصوغات

 سوبر عن 18080 برقم 20200209 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  انطونيوس ايوب غبلاير عفيفة -  15

 بملكها 2 مارينا الرئيسى التجارى السوق ب2  العلمين:  بجهة ، ماركت

 بيع محل عن 18096 برقم 20200213 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد رتيب ممدوح محمد -  16

 مهدى عبداللطيف عبدالكريم/ ملك السنترال شارع:  بجهة ، ودواجن اعالف
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مكتب عن 18128 برقم 20200225 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد طارق محمود -  17

 ابراهيم عيسى ايمان/ ملك فرحات عزبة الروم علم شارع من متفرع مالك االمام شارع:  بجهة ، مقاوالت

 بيع عن 18134 برقم 20200227 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد عبدالحميد ابراهيم ايهاب -  18

 راجى كمال عاطف/ ملك المرور بوابة امام 7 الكيلو:  بجهة ، سيارات زجاج

 اكسسوار عن 18067 برقم 20200202 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد خميس ايمان -  19

 على احمد حازم/ ملك الشرقية العزبة عمر سيدى شارع:  بجهة ، محمول

 ، موبيالت محل عن 18078 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ذكى سيف فتحى احمد -  20

 هيبة ادريس عبدالرحمن/ ملك هيبة ادريس برج سحر مطعم امام الجالء شارع:  بجهة

 معرض عن 18118 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد صابر محمد رمضان -  21

 حسن عبدالهادى صالح/ ملك الرئيسى الجفيرة شارع:  بجهة ، سيارات

 ، جزارة عن 18121 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالواحد نصر حامد -  22

 عبدالواحد نصر عطية/  ملك الزيتون 92 الكيلو الدولى الطريق:  بجهة

 ، جزارة عن 18121 قمبر 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالواحد نصر حامد -  23

 برقم قيد  عبدالواحد نصر عطية/ ملك الزيتون 92 الكيلو الدولى الطريق/ بالعنوان  بالتجزئة بقالة/  بنشاط رئيسى محل له:  بجهة

 2020/2/23 بتاريخ 422 برقم اودع 18121

 بيع عن 18088 برقم 20200210 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكرين محمد سعيد محمد -  24

 عبدهللا محمد معرف على/ ملك  السوق شارع:  بجهة ، زراعية مسلتزمات

 مكتب عن 18069 برقم 20200202 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبريل حافظ رشوان محمد -  25

 عبدالمؤمن جميل وجدى/ ملك 2عمارة جالل زاهر شارع:  بجهة ،( واالراضى العقارات وشراء بيع) عقارى تسويق

 20200209 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  حفيظ خليفة غيضان كرم) للتوريدات غيضان مكتب -  26

 فرج عبدالرحمن/ ملك فرحات مستور عزبة مالك االمام شارع:  بجهة ، ومياه محاجر منتجات توريدات مكتب عن 18079 برقم

 سعيد

 مكتب عن 18109 برقم 20200218 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حسين صالح محمد -  27

 السيد حسين صالح/ ملك الرئيسى الشارع الحديد السكة خلف السالم عزبة:  بجهة ، مقاوالت

 عن 18116 برقم 20200220 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده محمد الذهب ابو عواطف -  28

 حلمى الدين عماد/ ملك  السوانى منطقة ليسيكو خلف الروم علم شارع:  بجهة ، سيارات وصيانة سيارات غيار قطع توريد مكتب

 حسنى

 بقالة عن 18121 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالواحد نصر حامد -  29

 عبدهللا عبدالواحد نصر عطيه/ ملك الزيتون 92الكيلو الدولى الطريق الضبعة:  بجهة ، بالتجزئة

 ، تمور مصنع عن 13716 برقم 20200227 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالل محمد بالل مهدى -  30

 عيسى بالل محمد بالل/ ملك ابوالليف شارع سيوه:  بجهة

 ، تمور مصنع عن 13716 برقم 20200227 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بالل محمد بالل مهدى -  31

 عبدالنبى موسى محمد يوسف/ ملك السوق شارع/ بالعنوان محاجر واعمال عمومية توريدات مكتب/ بنشاط رئيسى محل له:  بجهة

 ئمدا 13716/برقم وقيد 2013/12/31/بتاريخ 1369/برقم اودع

 معرض عن 18070 برقم 20200202 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد ابوبكر حمد فوزى -  32

 حسين رجب حسين/ ملك المخابرات مبنى بجوار الحكمة رأس:  بجهة ، سيارات
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 18077 برقم 20200206 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالرحيم محمود عمران -  33

 قنفود صابر ياسر/ ملك الفتح مسجد شارع:  بجهة ، سيارات معرض

 بيع عن 18120 برقم 20200223 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بيومى السباعى ابراهيم سمية -  34

 محمد السيد عمر/ ملك بنات الثانوية مدرسة امام بورسعيد ش:  بجهة ، محمول اكسسوار

 قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ادريس عبدالقادر منصور يوسف)  وتوريداتها العامه للمقاوالت المنصور -  35

 غرب جنوب طالب ابى بن على شارع العلمين:  بجهة ، وتوريداتها عامه مقاوالت مكتب عن 18090 برقم 20200210 فى

 ادريس عبدالقادر منصور/  ملك المجلس عمارات

 تيك مطعم عن 18100 برقم 20200213 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح على عبدالفتاح على -  36

 عبدالمجيد عبدالرؤف ايمن/ ملك مساعد برج الروم علم شارع:  بجهة ، وفطائر بيتزا اواى

 مصاعد صيانة عن 18087 برقم 20200210 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم مجدى خالد -  37

 السرحانى عبدهللا حسين/ ملك  جالل زاهر العمدة برج خلف:  بجهة ، واسانسير

 بقالة عن 18075 برقم 20200205 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رحيم اسماعيل عطية فتحى -  38

 حداد عبد مريغان/ ملك  عطية سنترال بجوار الرئيسى الشارع:  بجهة ، بالتجزئة

 استيراد عن 18085 برقم 20200210 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد سعيد عبدالكريم ناصف -  39

 االسكندرية شارع من متفرع الحويطى الشارع:  بجهة ،( كلها 19 والمجموعة السادسة المجموعة من 36 الفقرة عدا فيما) وتصدير

 عبدالفتاح فتحى نعمة/ ملك

 عن 16707 برقم 20200210 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا هللا فرج عبدالحميد احمد احمد -  40

 محمد صالح دسعي/ ملك الهيثم برج الجالء شارع/ بالعنوان بتجزئه بقالة/ بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، بناء مواد توريد مكتب

 دائم 16707/برقم وقيد 2018/5/20/ بتاريخ 1005/برقم اودع شوقى

 عن 16707 برقم 20200210 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا هللا فرج عبدالحميد احمد احمد -  41

 اسماعيل محمد رغدة/ ملك قباء مسجد امام الفينو المخبز خلف 4ك:  بجهة ، بناء مواد توريد مكتب

 محل عن 18093 برقم 20200212 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف شريف جمعة عبدالرحمن -  42

 يوسف شريف جمعة/ ملك الدفراوى مسجد خلف الجديدة الطبية:  بجهة ، عمومية وتوريدات بناء مواد

 ورشة عن 18074 برقم 20200203 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منصور الهولى حمدى سامح -  43

 الفتاح عبد سالمة اسلم/ ملك  االذاعة امام رضا ام شارع 4 الكيلو:  بجهة ، زيت وغيار كاوتش

 عن 18086 برقم 20200210 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مغيب عبدالونيس عبدالحميد شوقية -  44

 فيال محمد عبدالسالم فرج/ ملك  الباطن حفر:  بجهة ، بقالة

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  البهادى الدسوقى على الدسوقى ياسر) السيارات غيار لقطع الدسوقى -  45

 نعيم محل خلف التهريب شارع الجديد الشارع الغربية العزبة:  بجهة ، سيارات غيار قطع بيع عن 18127 برقم 20200225

 احمد محمد حامد سعيد/ ملك لالخشاب

 مواد توريد عن 18089 برقم 20200210 فى قيد ، 60000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دحمان محمد ابراهيم محمد -  46

 ابراهيم محمد ابوبكر/  ملك الشاليهات شارع:  بجهة ، وملح محاجر ومنتجات بناء

 مكتب عن 18101 برقم 20200216 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاكر عبدالستار عاطف حسن -  47

 تاعب هامل احمد/ ملك راضى فندق امام الكورنيش شارع:  بجهة ، والعقارات االراضى وشراء لبيع

 بجهة ، مطعم عن 18102 برقم 20200216 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوح سعد مبروك وصفى -  48

 عبدالمالك صقر الدين نور/  ملك االطفال مستشفى خلف االسمر عبدالسالم شارع: 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، بقاله محل عن 18071 برقم 20200202 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى هللا فتح خالد عبدهللا -  49

 متولى سعد امل/  ملك الغربيه العزبه:  بجهة

 عن 18112 برقم 20200219 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويضه عطيوه السالمعبد سلطان -  50

 عطيوه عبدالسالم ناجى/ ملك البترول شارع العلمين:  بجهة ، مقاوالت مكتب

 بيع عن 18083 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عالم عبدالمنعم صالح بدر -  51

 عبدالوهاب تامر/ ملك 1 رقم محل بالزا ندا مول جمال جول شارع:  بجهة ، بالجملة محمول اكسسوارات

 ورشة عن 18098 برقم 20200213 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعيب نايض بريك محمد -  52

 نايض بريك عبدالسالم/ ملك نصر مسجد بجوار حتاوة 8الكيلو:  بجهة ، الى نجارة

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   النفياوى الحسينى محمد عادل) والمقاوالت للتوريدات الحسينى -  53

 الحسينى محمد طارق/ ملك جبريل اوالد قرية العميد:  بجهة ، مسمنه مواشى وتربية انتاج حظيرة عن 18104 برقم 20200216

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   النفياوى الحسينى محمد عادل) والمقاوالت للتوريدات الحسينى -  54

 ومقاوالت بويات وبيع توكيل/  بنشاط رئيسى محل له:  بجهة ، مسمنه مواشى وتربية انتاج حظيرة عن 18104 برقم 20200216

 2007/8/20 بتاريخ 2757 برقم قيد لؤلؤة مدخل بجوار بحرى مطروح اسكندرية طريق 34.5ك/  بالعنوان

 وقود محطة عن 18110 برقم 20200218 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمدان عبدالنظير محمد -  55

 مصر بترومين شركة/ ملك الجيش شارع العميد منطقة:  بجهة ، سيارات تموين وخدمة

 ، فاكهة بيع عن 18092 برقم 20200212 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شورة على السيد عادل -  56

 كريم عبدالبارى/  ملك النيل وادى ابناء جمعية بجوار الطبية:  بجهة

 قطع بيع عن 18097 برقم 20200213 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد الشبراوى حسن -  57

 عفون عبدالونيس بدر/ ملك المدارس غرب الحديد السكة بحرى العملين:  بجهة ، مستوردة سيارات غيار

 مقاوالت عن 18111 برقم 20200219 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قويه سلطان رشيد عبدالناصر -  58

 نوارة/ ملك الرئيسى الشارع العلمين:  بجهة ،( راسةوالح االمن وعمال البترولية المواد نقل عدا فيما) بترولية وخدمات عمومية

 عفون قويه

 بجهة ، بقالة عن 18122 برقم 20200224 فى قيد ، 15000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عبدهللا جمال على -  59

 حسن محمد جابر/ ملك 1 رقم عقار اسكندرية شارع: 

 مكتب عن 18129 برقم 20200226 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن خميس يسرى مصطفى -  60

 ابراهيم حميدة حامد عبدالمولى/  ملك سات النايل شارع:  بجهة ، معمارية تشطيبات

 ، بقالة عن 18133 برقم 20200227 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرجانى حمد شايخ عبدالحفيظ -  61

 رحومه خيرهللا دامى/ ملك على الحاج عزبة السلوم طريق:  بجهة

 عن 18099 برقم 20200213 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمولى محجوب بحوته عبدالسالم -  62

 سعد عبدالرواف عبداللطيف/ ملك رشيد برج 68رقم عقار المختار عمر شارع:  بجهة ، واقمشة مالبس

 مكتب عن 18106 برقم 20200218 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد قاضى عبدالنبى سابت -  63

 احمد/ ملك  السلوم طريق محوالت محطة امام الكهربا شركة امام الرمل وادى شارع:  بجهة ، وتوريداتها عمومية مقاوالت

 عيسى عبدالمالك

 مكتب عن 18117 برقم 20200220 فى قيد ، 12000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين سعيد مبروك احمد -  64

 مصيف بجوار الكورنيش شارع:  بجهة ،(  وبحرى برى الصيد وادوات والحراسة واالمن االنترنت عدا فيما) بحرية اعمال خدمات

 عبدالقادر نصر حليمة/ ملك االهلى النادى



 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

 وصيانة بيع عن 18084 برقم 20200209 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان موسى فايز عادل -  65

 معلوم رحومه محمد/  ملك الدولى التجارى البنك بجوار الروم علم  شارع:  بجهة ، محمول

 معرض عن 18095 برقم 20200213 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جويدة حامد انور -  66

 هارون عبدالجليل حميدة/ ملك القطار محطة بجوار االسكندرية شارع 59الكيلو:  بجهة ، سيارات

 عن 18103 برقم 20200216 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالغنى ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم -  67

 شاغلين اتحاد/  ملك A 6.3.2 رقم محل للوتسا قرية العلوى التجارى السوق -العلمين:  بجهة ،( ماركت سوبر) غذائية مواد بيع

 الشمالى بالساحل اللوتس قرية

 عن 18114 برقم 20200220 فى قيد ، 25000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحناوى محمد محمد شراكى ابراهيم -  68

 فرج حسن سعيده/ ملك عبدالعزيز بن عمر شارع العلمين:  بجهة ، رخام ورشة

 ، بقالة عن 18126 برقم 20200225 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد عبدالرسول محمد -  69

 سيد محمد عبدالحى عبدالناصر/ ملك السكر بنجر 27 قرية:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   العامه الصحه ومبيدات الزراعية والمبيدات الحشرية المبيدات الزراعية للمستلزمات الحور وشركاه دومه صالح محمد احمد -  1

 بعد) الزراعية والمخصبات واالسمدة والزراعية حشرية ومبيدات العامه الصحه ومبيدات زراعية مستلزمات بيع مكتب  ،  شركة

 مكتب عن ، 18131 برقم 20200227 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس(  النشاط لذلك االزمه التراخيص جميع استصدار

 جميع استصدار بعد) الزراعية والمخصبات واالسمدة والزراعية حشرية ومبيدات العامه الصحه ومبيدات زراعية مستلزمات بيع

 على حسن احالم/ ملك الغربية العزبة اللوكس مساكن خلف:  بجهة ،( النشاط لذلك االزمه التراخيص

 ،رأس  الجاهزة الخرسانة النشاء محطة انشاء  ،  شركة(   شيحه وجمال الزارف عبدالسالم) الجاهزة للخرسانة الجوكر شركة -  2

 الزيتون قرية:  بجهة ، الجاهزة الخرسانة النشاء محطة انشاء عن ، 18113 برقم 20200219 فى ،قيدت 100000.000   مالها

 ناجى نحس عبدالفتاح/ ملك االسكندرية ش

 عقارات وبناء وشراء وبيع المحاجر واعمال وتوريداتها عمومية مقاوالت  ،  شركة   وشريكه جبر هيبة على احمد شركة -  3

 واعمال وتوريداتها عمومية مقاوالت عن ، 18115 برقم 20200220 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   والتصدير

 على الدين بدر ملك  المدينة ومجلس النادى بجوار الرئيسى السلوم شارع:  بجهة ، والتصدير عقارات وبناء وشراء وبيع المحاجر

 هيبة

 20200227 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   سمكيه مزرعه  ،  شركة   وشريكها محمود حسنى عزالدين اسراء -  4

 احمد السيد شادية/  ملك الدوالر حى العوام شارع:  بجهة ، سمكيه مزرعه عن ، 18135 برقم

 برقم 20200223 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  جاهزة خرسانة  ،  شركة   سلومه وعبدالعزيز سلومه ربيع -  5

 عيد عطية عبدالعزيز/ ملك مراسى قرية امام دالينا منتجع عبدالرحمن سيدى العلمين:  بجهة ، جاهزة خرسانة عن ، 18119

 برقم 20200223 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  جاهزة خرسانة  ،  شركة   سلومه عزيزوعبدال سلومه ربيع -  6

 15166/ رقم محو بامر وشطب االسكندرية شرق 89184/ رقم تجارى سجل له كان:  بجهة ، جاهزة خرسانة عن ، 18119

 المقر لنقل 2020/2/19/ بتاريخ

 100000.000   مالها ،رأس  وصيانتها والمنزلية الكهربائية االجهزة بيع  ،  شركة   وشريكه هللا خلف احمد مصطفى -  7

 الكبير المسجد امام الجالء شارع:  بجهة ، وصيانتها والمنزلية الكهربائية االجهزة بيع عن ، 18132 برقم 20200227 فى ،قيدت

 يونس بكر ابو عبدالقادر ناصر/ ملك



 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  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20200206 تاريخ وفى ،   11799:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رحومة سالم عاشور مراجع   - 1

 النشاط هذا بتركه 2020/02/06 بتاريخ 281 رقم يربالتاش المحل هذا الغاء

 شطب/محو تم   20200209 تاريخ وفى ،   16679:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عامود ابو مهدى محمد طاهر   - 2

 نهائيا الفرع الغاء  السجل

 التاجر وفاه  السجل شطب/محو تم   20200209 تاريخ وفى ،   4516:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بشير ميالد نديم   - 3

 ايوب غبلاير عفيفه/  زوجته الى المحل وآل هللا رحمه الى

  السجل شطب/محو تم   20200209 تاريخ وفى ،   16850:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حميد قاسم عبدالمالك فيصل   - 4

 نهائيا التجاره ترك

 شطب/محو تم   20200210 تاريخ وفى ،   10467:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  القادر عبد هللا فتح مهني حامد   - 5

 نهائيا التجارة ترك  السجل

 شطب/محو تم   20200211 تاريخ وفى ،   13741:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مصطفى احمد ابراهيم القاسم ابو   - 6

 نهائيا التجارة ترك  السجل

 شطب/محو تم   20200212 تاريخ وفى ،   14677:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين هاشم ناجى الكريم عبد   - 7

 نهائيا التجارة ترك  السجل

 ترك  السجل شطب/محو تم   20200212 تاريخ وفى ،   14530:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين فرج يادم صابر   - 8

 نهائيا التجارة

  السجل شطب/محو تم   20200213 تاريخ وفى ،   17687:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مرقيق يادم جمعه عبدهللا   - 9

 نهائيا التجارة ترك

 شطب/محو تم   20200216 تاريخ وفى ،   13167:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نـوح محمد محمد عبدالكـريم   - 10

 نهائيا التجارة ترك  السجل

 شطب/محو تم   20200216 تاريخ وفى ،   11054:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن فؤاد احمد الدين عماد   - 11

 نهائيا التجارة ترك  السجل

 شطب/محو تم   20200217 تاريخ وفى ،   15140:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  كريم عثمان عطيوه المجيد عبد   - 12

 نهائيا التجارة ترك  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200217 تاريخ وفى ،   15608:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ميهوب خميس محمد عادل   - 13

 نهائيا التجارة ترك



 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   20200217 تاريخ وفى ،   12229:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فوده السيد صبرى ماجده   - 14

 الفرع الغاء

 تم   20200217 تاريخ وفى ،   10556:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نوح العزيز عبد القادر عبد محمود   - 15

 نهائيا التجارة ترك  السجل شطب/محو

 ترك  السجل شطب/محو تم   20200218 تاريخ وفى ،   7849:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود السيد محمود   - 16

 نهائيا التجارة

 شطب/محو تم   20200219 تاريخ وفى ،   10377:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  مجيد معازيق معدول مراجع   - 17

 نهائيا التجارة ترك  السجل

 شطب/محو تم   20200227 تاريخ وفى ،   15239:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  رمضان السيد على السيد محمد   - 18

 نهائيا التجارة ترك  السجل

 تم   20200227 تاريخ وفى ،   11251:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يونس القادر عبد القادر عبد ناصر   - 19

 نهائيا التجارة ترك  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200202 ، تاريخ وفي  17738 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  توفيق شفيق مالك عماد -  1

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200204 ، تاريخ وفي  18065 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدهللا المجد ابو شوقى محمد -  2

  جنيه  30000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  13545 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بريك أبوشناف محمود محمد -  3

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200205 ، تاريخ وفي  13748 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  إسماعيل عبدالنبى محمد عبدهللا -  4

  جنيه  600000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  16872 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قمبر احمد محمد محمد -  5

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

  10392 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر"  العموميه والتوريدات البتروليه والخدمات للمقاوالت يونس" حسين عوض رفيق يونس -  6

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي

 وفي  10392 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر"  العموميه والتوريدات البتروليه والخدمات للمقاوالت"  حسين عوض رفيق يونس -  7

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200211 ، تاريخ وفي  14342 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الشبكى محمد احمد عمرو -  8

  جنيه  100000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200216 ، تاريخ وفي  9978 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حنا ناشد حنا جمال -  9

  جنيه  150000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل



 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

 ، تاريخ وفي  8828 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(   نوفل هللا نصر رابح)  والتصدير لالستيراد رابح مكتب/ الى تعدل -  10

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200217

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200217 ، تاريخ وفي  8828 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  نوفل هللا نصر رابح -  11

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200218 ، تاريخ وفي  12756 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسانين محمد احمد حسن -  12

  جنيه  5000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200220 ، تاريخ وفي  15054 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  رحيم عمر العاطى عبد إسالم -  13

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

,  المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  15363 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  إبراهيم هارون هللا عبد أحمد -  14

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  15336 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد محمد طارق عمر -  15

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 تم  20200223 ، تاريخ وفي  15336 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر"  محمد محمد طارق عمر" والتوزيع لإلستيراد العمر -  16

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

,  المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  17232 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد الشريف احمد الحسين -  17

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

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20200223 ، تاريخ وفي  12041 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حصاد ناجى فايز عبدالنبى -  18

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  11426 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عوض فرغلى محمد ابوالحسن -  19

  جنيه  40000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  20200225 ، تاريخ وفي  16020 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صقر متولى على جالل غاده -  20

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 18068    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق سعد منصور عبدهللا -  1

  هنداوى محمود حسن ابراهيم/ ملك حصاد نجع الرئيسى الشارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 18070    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابوبكر حمد فوزى -  2

 حسين رجب حسين/ ملك المخابرات مبنى بجوار الحكمة رأس ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 18072    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نوفل عبدالعال حمد -  3

  محمد نوفل عبدالعال/  ملك الهدى مسجد بجوار الغربيه العزبه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 18071    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى هللا فتح خالد عبدهللا -  4

  متولى سعد امل / ملك الغربيه العزبه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 18067    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد خميس ايمان -  5

 على احمد حازم/ ملك الشرقية العزبة عمر سيدى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200202 تاريخ وفي 18069    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل حافظ رشوان محمد -  6

  عبدالمؤمن جميل وجدى/ ملك 2عمارة جالل زاهر شارع ،:   الـتأشير

 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 18073    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية اسعد فايز -  7

  بملكه المنتزه قرية امام

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200203 تاريخ وفي 18074    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور الهولى حمدى سامح -  8

  الفتاح عبد سالمة اسلم/ ملك  االذاعة امام رضا ام شارع 4 الكيلو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200205 تاريخ وفي 18075    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم اسماعيل عطية فتحى -  9

 حداد عبد مريغان/ ملك  عطية سنترال بجوار الرئيسى الشارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 18077    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالرحيم محمود عمران -  10

 قنفود صابر ياسر/ ملك الفتح مسجد شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 10948    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حامد عبدالرحمن منذر -  11

 خليفه هللا فتح اسماعيل/  ملك السنينى برج(  سابقا القاضى شارع)  سديره ابو صالح الشهيد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 18078    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكى سيف فتحى احمد -  12

  هيبة ادريس عبدالرحمن/ ملك هيبة ادريس برج سحر مطعم امام الجالء شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 18076    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا فايز فرحات ربيع -  13

 محمد عبدهللا فايز خميس/ ملك البريد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200206 تاريخ وفي 11799    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومة سالم عاشور مراجع -  14

 2017/12/20 بتاريخ 2276 برقم المودع المحمول بيع نشاط عن االخر الرئيسى المحل الغاء ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 18082    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح الدين صالح السيد محمد -  15

  الفتاح عبد الدين صالح السيد/  ملك العام الموقف داخل 2ك ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 18084    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان موسى فايز عادل -  16

  معلوم رحومه محمد/  ملك الدولى التجارى البنك بجوار الروم علم  شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 16679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامود ابو مهدى محمد طاهر -  17

 2019/07/25 فى 1435 برقم المودع الفرع الغلء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 18080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، انطونيوس ايوب غبلاير عفيفة -  18

  بملكها 2 مارينا الرئيسى التجارى السوق ب2  العلمين ،:   الـتأشير

 تم 20200209 تاريخ وفي 18079    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حفيظ خليفة غيضان كرم) للتوريدات غيضان مكتب -  19

 سعيد فرج عبدالرحمن/ ملك فرحات مستور عزبة مالك االمام شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف , العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 18080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، انطونيوس ايوب غبلاير عفيفة -  20

  بملكها  التجارى السوق 4مارينا أ1 العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 18083    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبدالمنعم صالح بدر -  21

  عبدالوهاب تامر/ ملك 1 رقم محل بالزا ندا مول جمال جول شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 18080    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، انطونيوس ايوب غبلاير عفيفة -  22

 وقيد 294/ برقم اودع بملكها التجارى السوق 4مارينا أ1 العلمين/  بالعنوان ماركت سوبر/  بنشاط جديد فرع افتتاح ،:   الـتأشير

  2020/2/9 بتاريخ 18080/ تابع

 العنوان تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 18081    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التالوى عبدالحميد عبداللطيف منصور -  23

  حمدان احمد محمد سعيد/ ملك  التجارى خلف 4الكيلو ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 18089    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دحمان محمد ابراهيم محمد -  24

  ابراهيم محمد ابوبكر/  ملك الشاليهات شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 16707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا فرج عبدالحميد احمد احمد -  25

 محمد رغدة/ ملك قباء مسجد امام الفينو المخبز خلف 4ك/ بالعنوان بناء مواد توريد مكتب/ بنشاط اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

  مطروح16707/ تابع وقيد 2020/2/10/ بتاريخ 313/برقم اودع اسماعيل

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 16707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا هللا فرج عبدالحميد احمد احمد -  26

 اودع شوقى محمد صالح سعيد/ ملك الهيثم برج الجالء شارع/ بالعنوان بتجزئه بقالة/ بنشاط رئيسى محل له ،:   أشيرالـت وصف

  دائم 16707/برقم وقيد 2018/5/20/ بتاريخ 1005/برقم

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 16707    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا هللا فرج عبدالحميد احمد احمد -  27

 اسماعيل محمد رغدة/ ملك قباء مسجد امام الفينو المخبز خلف 4ك ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 18087    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم مجدى خالد -  28

  السرحانى عبدهللا حسين/ ملك  جالل زاهر العمدة برج خلف ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 18085    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد سعيد عبدالكريم ناصف -  29

  عبدالفتاح فتحى نعمة/ ملك االسكندرية شارع من متفرع الحويطى الشارع ،:   الـتأشير

 وفي 18090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ادريس عبدالقادر منصور يوسف)  وتوريداتها العامه للمقاوالت المنصور -  30

/  ملك المجلس عمارات غرب جنوب طالب ابى بن على شارع العلمين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ

  ادريس عبدالقادر منصور

,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 18086    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغيب عبدالونيس عبدالحميد شوقية -  31

  فيال محمد عبدالسالم فرج/ ملك  الباطن حفر ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200210 تاريخ وفي 18088    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرين محمد سعيد محمد -  32

  عبدهللا محمد معرف ىعل/ ملك  السوق شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 18091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل رجب رحاب -  33

 على محمد محمد هانى/ ملك اللوران عماير خلف االفراد الروم علم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 14342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبكى محمد احمد عمرو -  34

 الشبكى محمد احمد خالد/  ملك الشبكى عماره الجالء شارع 18 ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 18093    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف شريف جمعة عبدالرحمن -  35

 يوسف شريف جمعة/ ملك الدفراوى مسجد خلف الجديدة الطبية ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 18094    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف ابو هيبة صالح ابراهيم -  36

  هيبة صالح مهنى/ ملك  زعولة من متفرع شارع العيس تل -  العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 18092    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شورة على السيد عادل -  37

  كريم عبدالبارى/  ملك النيل وادى ابناء جمعية بجوار الطبية ،:   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 20200213 تاريخ وفي 18097    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد الشبراوى حسن -  38

 عفون عبدالونيس بدر/ ملك المدارس غرب الحديد السكة بحرى العملين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 18098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب نايض بريك محمد -  39

 نايض بريك عبدالسالم/ ملك نصر مسجد بجوار حتاوة 8الكيلو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 18095    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جويدة حامد انور -  40

 هارون عبدالجليل حميدة/ ملك القطار محطة بجوار االسكندرية شارع 59الكيلو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ يوف 18096    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رتيب ممدوح محمد -  41

  مهدى عبداللطيف عبدالكريم/ ملك السنترال شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 18099    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمولى محجوب بحوته عبدالسالم -  42

 سعد عبدالرواف عبداللطيف/ ملك رشيد برج 68رقم عقار المختار عمر شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200213 تاريخ وفي 18100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على عبدالفتاح على -  43

 عبدالمجيد عبدالرؤف ايمن/ ملك مساعد برج الروم علم شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 18101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر عبدالستار عاطف حسن -  44

  تاعب هامل احمد/ ملك راضى فندق امام الكورنيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 18102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوح سعد مبروك وصفى -  45

  عبدالمالك صقر الدين نور/  ملك االطفال مستشفى خلف االسمر عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200216 تاريخ وفي 18103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم -  46

 بالساحل اللوتس قرية شاغلين اتحاد/  ملك A 6.3.2 رقم محل اللوتس قرية العلوى التجارى السوق -العلمين ،:   الـتأشير وصف

  الشمالى

 تاريخ وفي 18104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  النفياوى الحسينى محمد عادل) والمقاوالت للتوريدات الحسينى -  47

 34.5ك/  بالعنوان اوالتومق بويات وبيع توكيل/  بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216

  2007/8/20 بتاريخ 2757 برقم قيد لؤلؤة مدخل بجوار بحرى مطروح اسكندرية طريق

 تاريخ وفي 18104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  النفياوى الحسينى محمد عادل) والمقاوالت للتوريدات الحسينى -  48

  الحسينى محمد طارق/ ملك جبريل اوالد قرية العميد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200216

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 12229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فودة السيد صبرى ماجدة -  49

  1364 لاليداع فوده السيد صبرى ماجده/  ملك مارينا 11 منطقه ج 3 العلمين:  الى تعدل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 12229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فودة السيد صبرى ماجدة -  50

 2020/01/29 بتاريخ 217 برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 18105    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فام قرياقص جاد سامية -  51

 حلقة شحاته مايكل/ ملك البوسيت سنترال بجوار الكورنيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 12229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فوده السيد صبرى ماجدة -  52

 هفود السيد صبرى ماجده/  مارينا 11 منطقه ج 3 العلمين ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 18106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد قاضى عبدالنبى سابت -  53

 عيسى عبدالمالك احمد/ ملك  السلوم طريق محوالت محطة امام الكهربا شركة امام الرمل وادى شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 18108    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلومة رجب حتيتة خالد -  54

  عبدالمولى رزوقة سلومة/  ملك 10 رقم محل الفتح مسجد بجوار السوق 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

,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 18107    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريدان عبدالمولى رزوقه سلومه -  55

  رجب حتيتة خالد/  ملك السلخانة شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 18109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسين صالح محمد -  56

 السيد حسين صالح/ ملك الرئيسى الشارع الحديد السكة خلف السالم عزبة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 18110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدان عبدالنظير محمد -  57

  مصر بترومين شركة/ ملك الجيش شارع العميد منطقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 18111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قويه سلطان رشيد عبدالناصر -  58

  عفون قويه نوارة/ ملك الرئيسى الشارع العلمين ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 18112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويضه عطيوه عبدالسالم سلطان -  59

  عطيوه عبدالسالم ناجى/ ملك البترول شارع العلمين ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ وفي 17165    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجارحى السيد منصور حنفى ارش -  60

 السيد منصور حنفى/  ملك خليفه برج الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 18117    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سعيد مبروك احمد -  61

  عبدالقادر نصر حليمة/ ملك االهلى النادى مصيف بجوار الكورنيش شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 18118    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد صابر محمد رمضان -  62

  حسن عبدالهادى صالح/ ملك الرئيسى الجفيرة شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 18114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوى محمد محمد شراكى ابراهيم -  63

 فرج حسن سعيده/ ملك عبدالعزيز بن عمر شارع العلمين ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 18116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده محمد الذهب ابو عواطف -  64

  حسنى حلمى الدين عماد/ ملك  السوانى منطقة ليسيكو خلف الروم علم شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 18121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالواحد نصر حامد -  65

 عبدهللا عبدالواحد نصر عطيه/ ملك الزيتون 92الكيلو الدولى الطريق الضبعة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 18121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالواحد نصر حامد -  66

 عبدالواحد نصر عطيه/ ملك الزيتون 92الكيلو الدولى الطريق الضبعة/ بالعنوان  جزارة/ بنشاط اخر رئيسى  افتتاح ،:   الـتأشير

  2020/2/23/بتاريخ 424/برقم اودع عبدهللا

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 18121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالواحد نصر حامد -  67

  عبدالواحد نصر عطية/  ملك الزيتون 92 الكيلو الدولى الطريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 18121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالواحد نصر حامد -  68

 قيد  عبدالواحد نصر عطية/ ملك الزيتون 92 الكيلو الدولى الطريق/ بالعنوان  بالتجزئة بقالة/  بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

  2020/2/23 بتاريخ 422 برقم اودع 18121 برقم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 18120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى السباعى ابراهيم سمية -  69

 محمد السيد عمر/ ملك بنات الثانوية مدرسة امام بورسعيد ش ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 16101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد خميس هللا عوض -  70

  على عبدالعال ابراهيم محمود/  ملك الرئيسى السنترال شارع من متفرع الهدى مسجد شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200224 تاريخ وفي 18122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدهللا جمال على -  71

  حسن محمد جابر/ ملك 1 رقم عقار اسكندرية شارع ،:   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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 18125    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى هالوى فضل سماح -  72

 محمود فؤاد هانى/ ملك بورسعيد شارع22 ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 18126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد عبدالرسول محمد -  73

 سيد محمد عبدالحى عبدالناصر/ ملك السكر بنجر 27 قرية ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 18128    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد طارق محمود -  74

 ابراهيم عيسى ايمان/ ملك فرحات عزبة الروم علم شارع من متفرع مالك االمام شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200225 تاريخ وفي 18130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوانى جبر عوض فرج -  75

  عبدالجواد عوض ناجى/  ملك السنترال مسجد بجوار جمال جول شارع ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 18127    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( البهادى الدسوقى على الدسوقى ياسر) السيارات غيار لقطع الدسوقى -  76

/ ملك لالخشاب نعيم محل خلف التهريب شارع الجديد الشارع الغربية العزبة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200225

 احمد محمد حامد سعيد

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200226 تاريخ وفي 18129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن خميس يسرى مصطفى -  77

 ابراهيم حميدة حامد عبدالمولى/  ملك سات النايل شارع ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 18133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرجانى حمد شايخ عبدالحفيظ -  78

 رحومه خيرهللا دامى/ ملك على الحاج عزبة السلوم طريق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 13716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل محمد بالل مهدى -  79

 عيسى بالل محمد بالل/ ملك ابوالليف شارع سيوه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 13716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل محمد بالل مهدى -  80

 موسى محمد يوسف/ ملك السوق شارع/ بالعنوان محاجر واعمال عمومية توريدات مكتب/ بنشاط رئيسى محل له ،:   الـتأشير

 دائم 13716/برقم وقيد 2013/12/31/بتاريخ 1369/برقم اودع عبدالنبى

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 18134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد عبدالحميد ابراهيم ايهاب -  81

  راجى كمال عاطف/ ملك المرور بوابة امام 7 الكيلو ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 15947    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد حسن سيد مصطفى -  82

  حسن السيد عصام/  ملك االوقاف عمارات جمال جول شارع ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 13716    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، أبوالليف بالل محمد بالل مهدى -  83

 457 برقم اودع عيسى بالل محمد بالل/ ملك ابوالليف شارع بالعنوان للتمور مصنع اخر رئيسى محل افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 13716 تابع وقيد 2020/02/27 بتاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  النشاط تعديل تم20200203 تاريخ وفي 7680   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مراجع الرحمن عبد السالم عبد -  1

 تصدير:  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200205 تاريخ وفي 13115   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهري محمد عمر طه -  2

 تصدير:  النشاط تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  النشاط تعديل تم20200206 تاريخ وفي 11799   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحومة سالم عاشور مراجع -  3

 تصدير:  النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200211 تاريخ وفي 14342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشبكى محمد احمد عمرو -  4

 وتوريداتها عموميه مقاوالت

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200216 تاريخ وفي 6414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محروس ايوب محروس -  5

 جاهزه مالبس:  النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم20200219 تاريخ وفي 17165   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجارحى السيد منصور حنفى رشا -  6

 بناء مواد توريد مكتب:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200225 تاريخ وفي 12379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر هيبة على أحمد -  7

 تصدير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200227 تاريخ وفي 15947   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد حسن سيد مصطفى -  8

 والبيض الدواجن تجاره:  النشاط تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200203 تاريخ وفي 18074   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور الهولى حمدى سامح -  1

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200227 تاريخ وفي 13716   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل محمد بالل مهدى -  2

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200226 تاريخ وفي 18129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن خميس يسرى مصطفى -  3

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 18067   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد خميس ايمان -  4

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 18095   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جويدة حامد انور -  5

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 18096   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد رتيب ممدوح محمد -  6

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 18106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد قاضى عبدالنبى سابت -  7

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع لتعدي تم20200218 تاريخ وفي 18108   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلومة رجب حتيتة خالد -  8

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 18107   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بريدان عبدالمولى رزوقه سلومه -  9

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200212 تاريخ وفي 18092   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شورة على السيد عادل -  10

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 18118   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد صابر محمد رمضان -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200212 تاريخ وفي 18094   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيف ابو هيبة صالح ابراهيم -  12

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200223 تاريخ وفي 18120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بيومى السباعى ابراهيم سمية -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200224 تاريخ وفي 18122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عبدهللا جمال على -  14

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200217 تاريخ وفي 18105   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فام قرياقص جاد سامية -  15

 خاص: التأشير

 تم20200209 تاريخ وفي 18079   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حفيظ خليفة غيضان كرم) للتوريدات غيضان مكتب -  16

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 18080   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، انطونيوس ايوب غبلاير عفيفة -  17

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 18081   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، التالوى عبدالحميد عبداللطيف منصور -  18

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200225 تاريخ وفي 18130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علوانى جبر عوض فرج -  19

 خاص: التأشير

 تاريخ وفي 18127   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( البهادى الدسوقى على الدسوقى ياسر) السيارات غيار لقطع الدسوقى -  20

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200225

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200225 تاريخ وفي 18128   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد طارق محمود -  21

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 18085   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمد سعيد عبدالكريم ناصف -  22

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 18082   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالفتاح الدين صالح السيد محمد -  23

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 18097   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد الشبراوى حسن -  24

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200216 تاريخ وفي 18101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شاكر عبدالستار عاطف حسن -  25

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200206 تاريخ وفي 18077   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالرحيم محمود عمران -  26

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 18111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قويه سلطان رشيد عبدالناصر -  27

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 18086   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مغيب عبدالونيس عبدالحميد شوقية -  28

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200227 تاريخ وفي 18134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد عبدالحميد ابراهيم ايهاب -  29

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200227 تاريخ وفي 18133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرجانى حمد شايخ عبدالحفيظ -  30

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200225 تاريخ وفي 18125   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى هالوى فضل سماح -  31

 خاص: التأشير

 وفي 18090   برقم قيده قسب  ، فرد تاجر ،(  ادريس عبدالقادر منصور يوسف)  وتوريداتها العامه للمقاوالت المنصور -  32

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ

,  الشركة نوع تعديل تم20200223 تاريخ وفي 18121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالواحد نصر حامد -  33

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 16707   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا هللا فرج عبدالحميد احمد احمد -  34

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20200223 تاريخ وفي 18121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا عبدالواحد نصر حامد -  35

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 18114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحناوى محمد محمد شراكى ابراهيم -  36

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم20200211 تاريخ وفي 18091   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد اسماعيل رجب رحاب -  37

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200206 تاريخ وفي 18078   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ذكى سيف فتحى احمد -  38

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200216 تاريخ وفي 18102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوح سعد مبروك وصفى -  39

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20200216 تاريخ وفي 18103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالغنى ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم -  40

 خاص: التأشير وصف, 

 تاريخ وفي 18104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  النفياوى الحسينى محمد عادل) والمقاوالت للتوريدات الحسينى -  41

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200216

,  الشركة نوع تعديل تم20200219 تاريخ وفي 18112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هعويض عطيوه عبدالسالم سلطان -  42

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 18087   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم مجدى خالد -  43

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 18088   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرين محمد سعيد محمد -  44

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200212 تاريخ وفي 18093   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف شريف جمعة عبدالرحمن -  45

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200210 تاريخ وفي 18089   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دحمان محمد ابراهيم محمد -  46

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200203 تاريخ وفي 18073   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطية اسعد فايز -  47

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم20200225 تاريخ وفي 18126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد عبدالرسول محمد -  48

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 18116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده محمد الذهب ابو عواطف -  49

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 18117   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين سعيد مبروك احمد -  50

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 18098   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعيب نايض بريك محمد -  51

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 18099   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمولى محجوب بحوته عبدالسالم -  52

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200213 تاريخ وفي 18100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح على عبدالفتاح على -  53

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 18080   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، انطونيوس ايوب غبلاير عفيفة -  54

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 18083   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عالم عبدالمنعم صالح بدر -  55

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200209 تاريخ وفي 18084   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان موسى فايز عادل -  56

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 18109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسين صالح محمد -  57

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200218 تاريخ وفي 18110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدان عبدالنظير محمد -  58

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 18071   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، متولى هللا فتح خالد عبدهللا -  59

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 18068   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرازق سعد منصور عبدهللا -  60

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 18070   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد ابوبكر حمد فوزى -  61

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 18069   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبريل حافظ رشوان محمد -  62

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200202 تاريخ وفي 18072   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد نوفل عبدالعال حمد -  63

 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

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200205 تاريخ وفي 18075   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رحيم اسماعيل عطية فتحى -  64

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200206 تاريخ وفي 18076   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا فايز فرحات ربيع -  65

 خاص: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   للمقاوالت رويد: الى 16507 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200202:  تاريخ فى  ،  -  1

   يوجد ال: الى 13643 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200203:  تاريخ فى  ،  -  2

   التعدينية للتوريدات توباز: الى 18041 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200203:  تاريخ فى  ،  -  3

   حماده ضيف محمد أحمد: الى 17799 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200209:  تاريخ فى  ،  -  4

   اليوجد: الى 17799 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200209:  تاريخ فى  ،  -  5

 عبدالعال يحى)  الجاهزه للمالبس الباشا: الى 9248 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200209:  تاريخ فى  ،  -  6

 (   الباشا محمود محمد

   وتوريداتها العموميه للمقاوالت التقى: الى 14342 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200211:  تاريخ فى  ،  -  7

 العموميه للمقاوالت ام ثرى اتش مكتب: الى 18081 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200211:  تاريخ فى  ،  -  8

   وتوريداتها

   والمنزليه الكهربائيه لالجعزه يونس قار: الى 14191 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200212:  تاريخ فى  ،  -  9

 والخدمات للمقاوالت حتيته ابو: الى 12984 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200216:  تاريخ فى  ،  -  10

 (   فرغل حتيته عبدالعزيز هللا فتح)  البتروليه

   يوجد ال: الى 10425 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200219:  تاريخ فى  ،  -  11

   وتوريداتها العموميه للمقاوالت فوكه: الى 12280 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200220:  تاريخ فى  ،  -  12

   دومه يونس أحالم/  د صيدليه: الى 15713 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200224:  تاريخ فى  ،  -  13

   للتصدير المحبه: الى 12379 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200225:  تاريخ فى  ،  -  14

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20200203،   تاريخ وفي 18045، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه سعد عبدالفتاح جمعة هالل -  1

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20200203،   تاريخ وفي 18045، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه سعد عبدالفتاح جمعه هالل -  2

  جنيه  6000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20200210،   تاريخ وفي 17796، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه خليل عبدالرؤف غيث النمر -  3

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



 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

 رأس تعديل تم 20200210،   تاريخ وفي 17796، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه عبدالرواف غيث عبدالرواف -  4

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

 رأس تعديل تم 20200218،   تاريخ وفي 13824، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية* وشركاة حمدان عبدالنظير محمد* -  5

  جنيه  26000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20200218،   تاريخ وفي 13824، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه شويقى عبدالرازق عبدهللا -  6

  جنيه  26000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20200211 تاريخ وفي 11401    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، جادهللا حميده فتحى وشريكه جادهللا حميده ابراهيم -  1

  عبدالقادر سليمان صافى مصطفى/  ملك المطار شارع لصفاا برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20200211 تاريخ وفي 11401    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه بريدان جادهللا حميده ابراهيم -  2

  عبدالقادر سليمان صافى مصطفى/  ملك المطار شارع الصفا برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 12230    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها فوده السيد صبرى ماجده -  3

 بنشاط 2020/02/17 بتاريخ 363 برقم اودع بملكها 4 رقم محل 9 المنطقه مارينا العلمين مركز فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف, 

 وتوزيعها ووجراند ودراجات اطفال ولعب ماركت سوبر

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200227 تاريخ وفي 9164    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه فايز عوض عوض -  4

 00000/بتاريخ 0000000/برقم وقيد 000000/برقم اودع االمل امتداد 93 المعادى/ بالعنوان للشركة فرع افتتاع ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، المحاجر واعمال وتوريدات تصدير:  النشاط تعديل  تضامن شركة ، جادهللا حميده فتحى وشريكه جادهللا حميده ابراهيم -  1

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200211 تاريخ وفي 11401   برقم قيدها سبق

   برقم قيدها سبق  ، المحاجر واعمال وتوريدات تصدير:  النشاط تعديل  تضامن شركة ، وشريكه بريدان جادهللا حميده ابراهيم -  2

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200211 تاريخ وفي 11401

 وفي 12230   برقم قيدها سبق  ، ودراجات شوب كوفى:  النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكها فوده السيد صبرى ماجده -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200217 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   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  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عبدالفتاح جمعة هالل: الى 18045 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20200203:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه سعد

 عبدالرؤف غيث النمر: الى 17796 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20200210:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشركاه خليل

 جادهللا حميده ابراهيم: الى 11401 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20200211:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكه بريدان

 عبدالرازق عبدهللا: الى 13824 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20200218:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه شويقى

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االطراف جميع حق من التوقيع وحق االداره  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عقيله خليل عبدالرؤف غيث النمر -  1

 عن نيابه والهيئات واالفراد والشركات العام والقطاع الحكوميه الجهات جميع امام التوقيع فى قالح ولهم منفردين او مجتمعين

 الصادره الشيكات وصرف الشركه باسم الشيكات على والتوقيع للشركه حسابات فتح فى البنوك مع التعامل فى الحق ولهما الشركه

 البنوك فى الشركه حسابات غلق او رهنها او الشركه اصول من والمتغيره الثابته االصول من اصل اى بيع عدا فيما الشركه لصالح

 17796   برقم    20200210:  تاريخ ، والقطاع الحكوميه الجهات جميع مع المبرمه تعديلها او العقود الغاء او

 االطراف جميع حق من التوقيع وحق االداره  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عقيله خليل عبدالرؤف غيث النمر -  2

 عن نيابه والهيئات واالفراد والشركات العام والقطاع الحكوميه الجهات جميع امام التوقيع فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين

 الصادره الشيكات وصرف الشركه باسم الشيكات على والتوقيع للشركه حسابات فتح فى البنوك مع التعامل فى الحق ولهما الشركه

 البنوك فى الشركه حسابات غلق او رهنها او الشركه اصول من والمتغيره الثابته االصول من اصل اى بيع عدا فيما الشركه لصالح

 17796   برقم    20200210:  تاريخ ، والقطاع الحكوميه الجهات جميع مع المبرمه تعديلها او العقود الغاء او

 االول للطرف موكوله واالفراد والشركات العام  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عقيله خليل عبدالرؤف غيث النمر -  3

 17796   برقم    20200210:  تاريخ ، 0 منفردان او مجتمعان فقط والثالث

 االول للطرف موكوله واالفراد والشركات العام  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عقيله خليل عبدالرؤف غيث النمر -  4

 17796   برقم    20200210:  تاريخ ، 0 منفردان او مجتمعان قطف والثالث



 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

:  تاريخ ، مستحقاته كافه استلم ان بعد الشركه من تخارج  متخارج شريك  تضامن شركة  بريدان هللا جاد حميدة فتحى -  5

 11401   برقم    20200211

:  تاريخ ، مستحقاته كافه استلم ان بعد الشركه من تخارج  متخارج شريك  تضامن شركة  بريدان هللا جاد حميدة فتحى -  6

 11401   برقم    20200211

:  تاريخ ، مستحقاته كافه استلم ان بعد الشركه من تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  مؤمن اسرافيل محمد جمال -  7

 11401   برقم    20200211

:  تاريخ ، مستحقاته كافه استلم ان بعد الشركه من تخارج  متضامن شريك  تضامن شركة  مؤمن اسرافيل محمد جمال -  8

 11401   برقم    20200211

 جاد العال ابو جاد عبدالغنى:  الداره مجلس رئيس/  للسيد  ادارة مجلس رئيس  تعاونية جمعية  جاد العال ابو جاد عبدالغنى -  9

 2 0 البنكيه الدفع واوامر والتحويالت الشيكات على -: 1 مجتمعين التوقيع حق لهما 0 الهادى محمد احمد:  الصندوق امين/  والسيد

 14775   برقم    20200213:  تاريخ ، والرهن االقتراض -: 3 البنكيه التعامالت جميع -: 

 شركهال عن نيابه والتوقيع االداره حق لهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شويقى معفن عبدالرازق عبدهللا -  10

 13824   برقم    20200218:  تاريخ ، ذلك خالف توقيع باى يعتد وال قانونا عنهما ينوب من او منفردين او مجتمعين

 الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق لهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شويقى معفن عبدالرازق عبدهللا -  11

 13824   برقم    20200218:  تاريخ ، ذلك خالف توقيع باى يعتد وال قانونا عنهما ينوب من او منفردين او مجتمعين

 مجتمعين الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق لهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شويقى معفن عبدلرازق صالح -  12

 13824   برقم    20200218:  تاريخ ، ذلك خالف توقيع باى يعتد وال قانونا عنهما ينوب من او منفردين او

 مجتمعين الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق لهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شويقى معفن عبدلرازق صالح -  13

 13824   برقم    20200218:  تاريخ ، ذلك خالف توقيع باى يعتد وال قانونا عنهما ينوب من او منفردين او

 او مجتمعين الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق لهما  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  حمدان عبدالنظير محمد -  14

 13824   برقم    20200218:  تاريخ ، ذلك خالف توقيع باى يعتد وال قانونا عنهما ينوب من او منفردين

 او مجتمعين الشركه عن نيابه والتوقيع االداره حق لهما  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  حمدان عبدالنظير محمد -  15

 13824   برقم    20200218:  تاريخ ، ذلك خالف توقيع باى يعتد وال قانونا عنهما ينوب من او منفردين

:  تاريخ ، مستحقاته كافه واستلم الشركه من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شويقى معفن عبدالرازق عبدهللا -  16

 13824   برقم    20200218

:  تاريخ ، مستحقاته كافه واستلم الشركه من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شويقى معفن عبدالرازق عبدهللا -  17

 13824   برقم    20200218

:  تاريخ ، مستحقاته كافه واستلم الشركه من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شويقى معفن عبدلرازق صالح -  18

 13824   برقم    20200218

:  تاريخ ، مستحقاته كافه واستلم الشركه من تخارج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  شويقى معفن عبدلرازق صالح -  19

 13824   برقم    20200218

:  تاريخ ، مستحقاته كافه واستلم الشركه من تخارج  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  حمدان عبدالنظير محمد -  20

 13824   برقم    20200218

:  تاريخ ، مستحقاته كافه واستلم الشركه من تخارج  متخارج شريك و مدير  بسيطة توصية  حمدان عبدالنظير محمد -  21

 13824   برقم    20200218

   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

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 11199   برقم    20200202:  تاريخ ، 239  2019/10/5ج  إدريس العاطي عبد القادر عبد رزق -  1

 11115   برقم    20200202:  تاريخ ، 238  2019/7/29ج  عباس مبروك فايز فتحى -  2

 3327   برقم    20200202:  تاريخ ، 242  2020/01/12 ج  عبدالعال حسن عبدالحفيظ -  3

 12615   برقم    20200202:  تاريخ ، 241  2017/03/12 ج  مسعود السيد عبد عطيه محمود -  4

 4226   برقم    20200203:  تاريخ ، 250  2019/08/04 ج  ادريس عبدالعاطى محمود -  5

 7680   برقم    20200203:  تاريخ ، 254  2019/06/23 ج  مراجع الرحمن عبد السالم عبد -  6

 10569   برقم    20200203:  تاريخ ، 257  2018/03/16 ج  ادريس عطيه حميده ايوب -  7

 7680   برقم    20200203:  تاريخ ، 255  2018/01/16 ج  محمد مراجع الرحمن عبد السالم عبد -  8

 11374   برقم    20200204:  تاريخ ، 262  2020/02/02 ج  زعلوك عبدالمالك عدالن محسن -  9

 11374   برقم    20200204:  تاريخ ، 262  2020/2/2ج  زعلوك عبدالمالك عدالن محسن -  10

 14273   برقم    20200204:  تاريخ ، 260  2020/01/04 ج  أحمد ملكا الدين عز أحمد -  11

 11450   برقم    20200204:  تاريخ ، 261  2020/3/17ج  هالل مصطفى امين خالد -  12

 11450   برقم    20200204:  تاريخ ، 261  2020/3/17ج(   هالل مصطفى امين خالد)  للمقاوالت الهالل -  13

 9471   برقم    20200205:  تاريخ ، 264  2019/08/16 ج  مراجع العاطي عبد خميس -  14

 14305   برقم    20200205:  تاريخ ، 274  2020/01/18 ج  شويته عيد السباعى محمد السيد -  15

 11244   برقم    20200205:  تاريخ ، 272  2014/11/10 ج  سليمان ريزه غيث عادل -  16

 8835   برقم    20200205:  تاريخ ، 266  2017/05/03 ج  عثمان حسين عبدالحكم عوام -  17



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 3957   برقم    20200205:  تاريخ ، 270  2017/12/12 ج  خليل محمد امال/  د -  18

 13115   برقم    20200205:  تاريخ ، 268  2017/12/13 ج  الزهري محمد عمر طه -  19

 11248   برقم    20200205:  تاريخ ، 265  2019/11/16 ج  موسي خليل علي موسي -  20

 11727   برقم    20200206:  تاريخ ، 280  2015/10/25 ج  بخيت أحمد محمد على -  21

 13702   برقم    20200206:  تاريخ ، 283  2018/12/24 ج  خليفة أبوبكر أحمد محمد -  22

 10948   برقم    20200206:  تاريخ ، 277  2019/03/17 ج  محمد حامد عبدالرحمن منذر -  23

   برقم    20200209:  تاريخ ، 300  2018/10/29 ج(   الباشا محمود محمد عبدالعال يحى)  الجاهزه للمالبس الباشا -  24

9248 

 9248   برقم    20200209:  تاريخ ، 300  2018/10/29 ج  محمود محمد العال عبد يحي -  25

 4516   برقم    20200209:  تاريخ ، 286  2011/04/14 ج  بشير ميالد نديم -  26

 4516   برقم    20200209:  تاريخ ، 287  2016/04/14 ج  بشير ميالد نديم -  27

 11350   برقم    20200209:  تاريخ ، 285  2020/01/17 ج  عيسى صافى ناجم عصام -  28

 8964   برقم    20200209:  تاريخ ، 302  2017/12/03 ج  جبر هيبه محمد -  29

 14263   برقم    20200209:  تاريخ ، 292  2019/12/28 ج  موسى خالد حامد عمر -  30

 8788   برقم    20200210:  تاريخ ، 311  2017/6/2 ج  واعر جمعه واعر شريف -  31

 10174   برقم    20200210:  تاريخ ، 318  2017/02/06 ج  الغنـي عبد الـدايم عبـد جـويـده جمعـة -  32

 10467   برقم    20200210:  تاريخ ، 315  23//2017/11 ج  القادر عبد هللا فتح مهني حامد -  33

 11032   برقم    20200210:  تاريخ ، 314  2019/05/17 ج  عزومي عطية الحفيظ عبد فرحات سلطان -  34

 14355   برقم    20200210:  تاريخ ، 316  2020/02/10 ج  المجيد عبد بدر محمد فتحى -  35

 10753   برقم    20200210:  تاريخ ، 307  2013/09/10 ج  الدلتونى ابراهيم يوسف قاسم -  36

 10753   برقم    20200210:  تاريخ ، 308  2018/09/10 ج  الدلتونى ابراهيم يوسف قاسم -  37

 11527   برقم    20200211:  تاريخ ، 330  2015/05/05 ج  محمد عبدالكريم على عماد -  38

 13741   برقم    20200211:  تاريخ ، 331  2019/1/22ج  مصطفى احمد ابراهيم القاسم ابو -  39

 12798   برقم    20200211:  تاريخ ، 325  2017/05/20 ج  على العاطى عبد فوزى احمد -  40

 14342   برقم    20200211:  تاريخ ، 319  2020/02/02 ج  الشبكى محمد احمد عمرو -  41

 13319   برقم    20200211:  تاريخ ، 322  2018/4/3ج  عقيلة عمر موسي عمر -  42

 13139   برقم    20200211:  تاريخ ، 323  2017/12/26 ج  ميهوب مصوكى ابراهيم عبداللة -  43

 9586   برقم    20200212:  تاريخ ، 338  2020/1/18 ج  سالمه بخيت حنا ثناء -  44

 9586   برقم    20200212:  تاريخ ، 339  2020/1/18 ج  سالمه بخيت حنا ثناء -  45



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 9586   برقم    20200212:  تاريخ ، 340  2020/1/18 ج  سالمه بخيت حنا ثناء -  46

 9586   برقم    20200212:  يختار ، 336  2020/02/16 ج  سالمه بخيت حنا ثناء -  47

 9586   برقم    20200212:  تاريخ ، 337  2020/2/16 ج  سالمه بخيت حنا ثناء -  48

 14290   برقم    20200213:  تاريخ ، 346  2020/1/12ج  القادر عبد خير مختار صالح -  49

 12270   برقم    20200213:  تاريخ ، 350  2016/08/28 ج  مسلم عمر محمد عمر يوسف -  50

 9571   برقم    20200213:  تاريخ ، 342  2020/02/01 ج  زعلوك المالك عبد عدالن الكريم عبد -  51

 11054   برقم    20200216:  تاريخ ، 358  2019/5/27ج  حسن فؤاد احمد الدين عماد -  52

 12323   برقم    20200217:  تاريخ ، 376  2016/09/29 ج  سعد محمود مصطفى محمد -  53

 14161   برقم    20200217:  تاريخ ، 361  2019/11/02 ج  عاشور منصور ناصف سامى -  54

 8828   برقم    20200217:  تاريخ ، 371  2017/7/6ج  نوفل هللا نصر رابح -  55

   برقم    20200217:  تاريخ ، 371  2017/7/6ج(   نوفل هللا نصر رابح)  والتصدير لالستيراد رابح مكتب/ الى تعدل -  56

8828 

 14319   برقم    20200217:  تاريخ ، 360  2020/01/22 ج  هريدى احمد محمد هاشم -  57

 10556   برقم    20200217:  تاريخ ، 373  2013/3/3ج  نوح العزيز عبد القادر عبد محمود -  58

 10556   برقم    20200217:  تاريخ ، 374  2018/3/3/ج  نوح العزيز عبد القادر عبد محمود -  59

 10629   برقم    20200217:  تاريخ ، 369  2013/5/20ج  قاسم احمد عبدالسالم مصطفى -  60

 10629   برقم    20200217:  تاريخ ، 370  2018/5/20ج  قاسم احمد عبدالسالم مصطفى -  61

 13683   برقم    20200217:  تاريخ ، 364  2018/12/17 ج  عبد  على موسي زايد -  62

 11289   برقم    20200218:  تاريخ ، 385  2019/12/16 ج  محمد جمعه عياد الدين نور -  63

 7849   برقم    20200218:  تاريخ ، 377  2019/12/4 ج  محمود السيد محمود -  64

 9372   برقم    20200219:  تاريخ ، 398  2014/4/3ج  الرحمن عبد ناجي صالح رمضان -  65

 9372   برقم    20200219:  تاريخ ، 399  2019/4/3ج  الرحمن عبد ناجي صالح رمضان -  66

   برقم    20200219:  تاريخ ، 391  2019/3/11ج"  والى آمين مصطفى فتحى مصطفى" وااللبان للبقالة والى -  67

13806 

 13142   برقم    20200220:  تاريخ ، 410  2017/12/27 ج  اللة وهب شكرى فخرى عادل -  68

 7752   برقم    20200220:  تاريخ ، 405  2019/09/11 ج(   حسن فوزي الشهير)  حميده شاوش حسين فايز -  69

 7816   برقم    20200220:  تاريخ ، 406  2004/11/08 ج  الاله عبد احمد شحاته -  70

 7816   برقم    20200220:  تاريخ ، 407  2009/11/08 ج  الاله عبد احمد شحاته -  71

 7816   برقم    20200220:  تاريخ ، 408  2014/11/08 ج  الاله عبد احمد شحاته -  72



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 7816   برقم    20200220:  تاريخ ، 409  2019/11/08 ج  الاله عبد احمد شحاته -  73

 8421   برقم    20200223:  تاريخ ، 427  201807/21 ج  موسي لحميدا عبد رحومه غالب -  74

 11579   برقم    20200223:  تاريخ ، 413  2015/06/09 ج  الفرارجى راغب فرج شريف -  75

 8421   برقم    20200223:  تاريخ ، 426  2016/07/14 ج  موسي الحميد عبد رحومه غالب -  76

 10591   برقم    20200223:  تاريخ ، 420  2018/04/02 ج  القادر عبد هللا فتح مهنا الهادي عبد -  77

 11774   برقم    20200223:  تاريخ ، 420  2015/12/14ج  النجار عبدالعظيم عبدالواحد محمد -  78

 12592   برقم    20200223:  تاريخ ، 416  2017/03/05 ج  خوير عوض عمر عاطف -  79

 9193   برقم    20200223:  تاريخ ، 417  2018/08/24 ج  الطيف الفتاح دعب عاطف -  80

 14036   برقم    20200224:  تاريخ ، 431  2019/8/11 ج  سليمان معفن قاسى رمضان -  81

 11459   برقم    20200224:  تاريخ ، 432  2020/3/24 ج  عيسى يونس عيد الدين عز -  82

 14269   برقم    20200225:  تاريخ ، 441  2019/12/29 ج  الطباخ محمود محمود خميس -  83

 10177   برقم    20200225:  تاريخ ، 435  2017/02/12 ج  المجيد عبد الهادي عبد لطيعه ابو سبيته -  84

 14013   برقم    20200225:  تاريخ ، 439  2019/07/17 ج  قاسم هللا رضا حسين هللا نصر -  85

 10593   برقم    20200225:  تاريخ ، 438  2018/04/03 ج  محمد العال عبد محمد الرحمن عبد -  86

 11426   برقم    20200225:  تاريخ ، 442  2020/03/01 ج  عوض فرغلى محمد ابوالحسن -  87

 12695   برقم    20200226:  تاريخ ، 448  2017/04/10 ج  قويه سعيد حمد محمد -  88

 11419   برقم    20200226:  تاريخ ، 449  2020/02/24 ج  عبدربه عبدالشفيع جمعه فضل -  89

 13341   برقم    20200227:  تاريخ ، 464  2018/04/16 ج  موسى خميس رزق عبدالرحمن -  90

 11795   برقم    20200227:  تاريخ ، 458  2015/12/27/ج  سليمان سليمان احمد عيده -  91

 13881   برقم    20200227:  تاريخ ، 451  2019/04/14 ج  أبوزيد فراج جالل محمد -  92

 11373   برقم    20200227:  تاريخ ، 460  2020/2/2/ج  محيقن داود هللا فتح راغب -  93

 11251   برقم    20200227:  تاريخ ، 454  2014/11/18/ج  يونس القادر عبد القادر عبد ناصر -  94

 11251   برقم    20200227:  تاريخ ، 455  2019/11/18/ج  يونس القادر عبد القادر عبد ناصر -  95

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 9573   برقم    20200209:  تاريخ ، 296  2020/02/05 ج  وشريكه صالح صافي جمعه -  1



 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

 7864   برقم    20200211:  تاريخ ، 327  2019/12/20 ج  وشركاه حسين راضى -  2

 7864   برقم    20200211:  تاريخ ، 327  2019/12/20 ج  وشركاة مرضى حسين راضى عاطف -  3

 7864   برقم    20200211:  تاريخ ، 327  2019/12/20 ج  وشركاه عبدالكريم مرضى حسين راضى عاطف -  4

 14233   برقم    20200212:  تاريخ ، 335  2019/12/10 ج  وشريكه طىعبدالعا ضيف -  5

:  تاريخ ، 334  2019/04/03 ج  وشريكة رسالن عبدالواحد طارق" وتوريداتها العمومية للمقاوالت رسالن شركة -  6

 13860   برقم    20200212

 12230   برقم    20200217:  تاريخ ، 367  2016/07/31 ج  وشريكها فوده السيد صبرى ماجده -  7

 13824   برقم    20200218:  تاريخ ، 387  2019/03/17 ج*  وشركاة حمدان عبدالنظير محمد* -  8

 13824   برقم    20200218:  تاريخ ، 387  2019/03/17 ج  وشركاه شويقى عبدالرازق عبدهللا -  9

 14332   برقم    20200227:  تاريخ ، 461  2020/01/29 ج  وشريكته عياد عبدالحميد فضل -  10

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

 5742   برقم    20200224:  تاريخ ، تجديد  وشركاهم عفيفي محمد على عثمان واحمد مجدى محمد -  1

:  تاريخ ، تجديد  المصرية بالجنية متمتعه مساهمة شركة(   م.م.ش فلتر فاك)  والمرشحات الفالتر لصناعه العرييه الشركة -  2

 5742   برقم    20200224

 5742   برقم    20200224:  تاريخ ، تجديد  وشركاهم عفيفي محمد على عثمان واحمد مجدى محمد -  3

:  تاريخ ، تجديد  المصرية بالجنية متمتعه مساهمة شركة(   م.م.ش فلتر فاك)  والمرشحات الفالتر لصناعه العرييه الشركة -  4

 5742   برقم    20200224

 5742   برقم    20200224:  تاريخ ، تجديد  وشركاهم عفيفي محمد على عثمان واحمد مجدى محمد -  5



 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

:  تاريخ ، تجديد  المصرية بالجنية متمتعه مساهمة شركة(   م.م.ش فلتر فاك)  والمرشحات الفالتر لصناعه العرييه الشركة -  6

 5742   برقم    20200224

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 5742   برقم    20200224:  تاريخ ، وشركاهم عفيفي محمد على عثمان واحمد جدىم محمد  135 -  1

:  تاريخ ، المصرية بالجنية متمتعه مساهمة شركة(   م.م.ش فلتر فاك)  والمرشحات الفالتر لصناعه العرييه الشركة  135 -  2

 5742   برقم    20200224

 5742   برقم    20200224:  تاريخ ، وشركاهم عفيفي محمد على عثمان واحمد مجدى محمد  135 -  3

:  تاريخ ، المصرية بالجنية متمتعه مساهمة شركة(   م.م.ش فلتر فاك)  والمرشحات الفالتر لصناعه العرييه الشركة  135 -  4

 5742   برقم    20200224

 5742   برقم    20200224:  تاريخ ، وشركاهم عفيفي محمد على عثمان واحمد مجدى محمد  135 -  5

:  تاريخ ، المصرية بالجنية متمتعه مساهمة شركة(   م.م.ش فلتر فاك)  والمرشحات الفالتر لصناعه العرييه الشركة  135 -  6

 5742   برقم    20200224


